
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, 
příspěvková organizace 
702 00 Ostrava, Na Jízdárně 30 

 
 

  

Příkaz ředitele 

 

K zajištění ochrany zdraví a provozu v období přípravy na MZ a ZZ ve školním 

roce 2019/2020 
 

Tento příkaz zajišťuje naplňování základních provozních podmínek pro provoz SŠE v souvislosti 

s přípravou žáků na MZ a ZZ a je vydán v souladu s usnesením vlády č491 z 30.4.2020 

a metodickým doporučením MŠMT z 30.4.2020. 

Výše uvedení právní předpisy umožňují zahájení prezenční přípravy žáků a studentů ve školách, 

formou konzultací, na závěrečné a maturitní zkoušky ode dne 11.5.2020. 

1. Organizace příchodu a odchodu žáků a studentů do školy 

 Žáci a  studenti při cestě do školy dodržují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu rouškou, dodržování odstupu 2 metrů. 

 Do školy přicházejí jednotlivě v odstupech jen hlavním vchodem, přes čistící rohož. 

 Do školy vstupují jednotlivě podle časového harmonogramu jednotlivých učebních 

skupin zveřejněného na www stránkách školy a v systému Bakalář. 

 Po vstupu do školy plynule pokračují do přidělených učeben 

 Po příchodu do učebny si umyjí a desinfikují ruce. 

 Zaujmou místu v lavicích, vždy po jednom a dodrží při tom doporučenou vzdálenost 

1,5 m 

 Vyčkají příchodu vyučujícího a budou se řídit dále jeho pokyny 

 Opouštět učebnu a školu na konci konzultačního dne budou podle harmonogramu a 

podle pokynů vyučujícího tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu žáků 

z ostatních skupin 

2. Organizační pokyny k průběhu konzultačního dne 

 Žáci a studenti si přinesou 2 roušky a plastový obal na jejich odkládání 

 Roušky jsou povinni nosit ve společných prostorách školy a na toaletách. 

 O jejich použití při vlastní konzultaci rozhoduje pedagog dle aktuální situace ve třídě 

 Skupiny žáků pro konzultaci jsou tvořeny podle skupin v odborném výcviku (po 10 

žácích) 

 Přestávky mezi konzultacemi budou probíhat tak, aby nedocházelo k nežádoucím 

kontaktům mezi skupinami žáků 

 Při odchodu ze třídy a po následném příchodu si žáci opět desinfikují ruce 

 Škola veden prezenci přítomných žáků. 

 Žáci při zahájení konzultací budou seznámeni s bezpečnostními pravidly a podepíší 

čestné prohlášení, které je přílohou tohoto příkazu 

3. Organizace úklidu, dezinfekce, další pravidla 

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 

využívaných prostor 

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou (kliky dveří, 

povrchy lavic, vodovodní baterie atd.) 
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 V každé třídě, na toaletách a před vstupem do jídelny bude připraven dávkovač 

dezinfekce a jednorázové papírové ručníky. 

 Ve třídách zajistí pedagog dostatečné preventivní větrání. 

 

4. Školní stravování, rámcová pravidla 

 Při stravování jsou zajištěny odstupy obvyklé jako ve třídě 

 Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku 

 Před vstupem si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci 

 Strávníci si sami jídlo, pití a příbory neberou 

 Dodržují se zvýšenou mírou běžná hygienická pravidla 

 

5. Další povinnosti a pravidla 

 S tímto příkazem budou žáci prokazatelně seznámeni při příchodu do školy a 

prostřednictvím www stránek školy 

 Personál školy a pedagogové budou seznámeni s pravidly stanovenými tímto 

příkazem a doporučením MŠMT (příloha toho příkazu) na poradách 

 Postupy v případě podezření z nákazy koronavirem jsou uvedeny v příloze tohoto 

příkazu (Metodika MŠMT) 

 Osoby s rizikovými faktory a další postupy jsou uvedeny v metodice MŠMT (viz 

příloha příkazu) 

 

Realizací pověřuji ZŘ Mgr. Luďka Šipulu 

 

Příloha č.1 – Metodika MŠMT – Ochrana zdraví a provoz …. 

Příloha č.2 Čestné prohlášení 

 

 

Zpracoval Ing. Tomáš Führer 

 

 

 

 
 


