Střední průmyslová
1 škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,



příspěvková organizace

SMĚRNICE Č. 4/2020
O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ŠKOLY PRO OBDOBÍ VÝUKY
1. AŽ 3. ROČNÍKŮ V OBDOBÍ OD 9.6.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020.
Úvod
Tato směrnice se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti
s výukou žáků 1. až 3. ročníků středních škol, které jsou v souladu s mimořádným
opatřením MZČR č.j. MZDR-20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. května 2020
možné realizovat od 8. června 2020.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka
z výuky.
Organizace konzultací (výuky)
Konzultace

budou

mít

podobu

výuky

ve

třídách.

Stávající

třídy mohou být rozděleny do skupin podle povoleného počtu žáků ve skupině.
Výuka pro žáky 1. – 3. ročníků se uskutečňuje 4 vyučovací hodiny denně
od pondělí do pátku v období od 9.6.2020 do 26.6.2020. Výuka začíná v 8.00 hod
a končí v 11.50 až 12.00hod. Účast na konzultacích (výuce) není povinná.
Podle uvážení učitele každého předmětu může i nadále souběžně pokračovat
distanční výuka.
Vydání ročníkových vysvědčení za školní rok 2019/2020 se uskuteční 26.6.2020.
Součástí směrnice je upravený rozvrh hodin, který stanoví i výčet vyučovaných
předmětů.
Cesta do školy a ze školy. Pohyb kolem budovy školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními vlády, zejména:
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- Dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
- Minimalizuje se shromažďování osob před vstupem do školy.
Vstup do budovy a pohyb po škole
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách (chodby, šatny
a WC) roušky.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
- Žáci se mohou pohybovat jen ve vymezených prostorech.
-

Toalety

jsou

vybaveny

tekoucí

vodou, bezoplachovou dezinfekcí,

antibakteriálním mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.
Ve třídě
- Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou
a tekutým mýdlem).
- Maximální počet žáků ve třídě (skupině) je 15 s tím, že se dodrží zásada jeden
žák v lavici ve třídě.
- Při pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
- Lavice jsou rozmístěny tak, aby umožnily dodržet odstup mezi žáky – 2 metry
(nejméně 1,5 metru).
- Žáci si po každém denním vyučovacím bloku, nebo při přechodu do speciální
učebny, vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
- V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu
5 min).
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- Vyučující pro každou hodinu zaznamená docházku žáků do evidence.
Při podezření na nákazu COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakůmCOVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu
v

nejkratším

možném

čase a s

použitím

roušky

a

požadovaného

odstupu. Obdobně se postupuje i v případě zaměstnance školy, u něhož
se příznaky objeví v průběhu práce.
Škola zřizuje podle možnosti izolační místnost pro případ dočasného umístění
osoby s příznaky COVID-19, kterou by nebylo možné neprodleně odeslat ze školy
pryč.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné
astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3.

Onemocnění

srdce

a/nebo

velkých

cév s

dlouhodobou

systémovou

farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7.

Chronické

onemocnění

ledvin

vyžadující

dočasnou

nebo

trvalou

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
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Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8)
uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním
žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o své účasti
na vzdělávacích aktivitách.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, jehož součástí je:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a
- seznámení se směrnicí č. 4/2020.
V Liberci dne 2.6.2020

Mgr. Radek Cikl
ředitel školy
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