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ODBORNÝ VÝCVIK 

Hygienická pravidla vydaná pro žáky, zákonné zástupce a návštěvníky školy na základě doporučení 

MŠMT v souvislosti s výskytem viru COVID – 19 

Platné od 1. 9. 2020 

 Při ranním příchodu do třídy, učebny odborného výcviku si žáci vždy umyjí ruce mýdlem.  

 Používání mobilních telefonů na odborném výcviku není doporučeno z důvodu přenosu 

infekce, a z bezpečnostních důvodů – rozbití, ztráta. 

 V případě rozšíření virové nákazy ve třídě/ skupině si žáci myjí ruce dezinfekčním mýdlem. O 

aplikaci dezinfekce na ruce rozhoduje vyučující podle zdravotního stavu žáků. 

 Doplňování mýdla zajišťuje učitel OV. Dezinfekce na ruce je přístupná v každé učebně. Všichni 

pracovníci školy zodpovídají za hospodárné a bezpečné využívání dezinfekce (obsahuje 

alkohol). Nesmí být používána pro soukromé účely.  

 Dbáme na používání papírových ručníků, nelze používat místo kapesníků, atd. 

 Vyučující pravidelně větrají ve všech učebnách a dílnách odborného výcviku 

 Žákům i pracovníkům školy, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového 

onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty …) je doporučeno ve škole nosit roušku, aby 

nešířili kapénkovou infekci. 

 Zákaz vstupu do školy mají žáci i pracovníci školy s příznaky infekčního onemocnění. 

 Jestliže žák nebo pracovník školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má 

stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.  

 Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy. 

 Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do 

izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka školy do doby, než si ho vyzvednou 

zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku. Zletilý žák opustí 

v nejkratším možném čase školu. 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy a musí 

o onemocnění svého dítěte informovat praktického lékaře. 

 Žáci dodržují zvýšená pravidla osobní hygieny, pracovní hygieny a hygieny pracovního 

oblečení – po každém opuštění a návratu do pracovního prostoru / dílny (odchod na toaletu, 

vynášení odpadků, přenášení surovin a výrobků na jiné pracoviště, svačina, oběd, návštěva 

šaten, aj.) jsou povinni si řádně omýt ruce mýdlem, dle potřeby měnit pracovní oděv za čistý. 

 Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají 

předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. 

Návštěvníci školy mují na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do 

budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.  

 V prostorách jídelny, učeben odborného výcviku a přilehlých prostor odborného výcviku, se 

provádí denně úklid na mokro a denně vysávají koberce. Dezinfekčním roztokem denně 

otírají kliky, vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel, ručníků 

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 

šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné 

místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí 



nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na 

jedno použití. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. 

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se 

zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním 

mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C 

 Školní jídelna – odbytové středisko musí zajistit dostatečné dodržování hygieny při přípravě 

jídelny na provoz s ohledem na šíření infekce (přikryté talíře, příbory, balené pečivo, 

minimální pohyb strávníků po provozovně. 

 Žáci odborného výcviku pod vedením učitele odborného výcviku, si vždy počínají, ať už při 

výrobě, nebo servisu pokrmů maximálně obezřetně, dodržují pravidla osobní hygieny, 

pracovní hygieny a hygieny pracovního oblečení. 

Zpracováno ke stavu ke dni 28. 8. 2020 

Mgr. Václav Šimůnek 

ředitel 

 

 


