
Provoz Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou ve 

školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19 (manuál) 

 

1) Obecné informace 

 

- Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy. 

- Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

- Pobyt zákonných zástupců a dalších cizích osob uvnitř budovy školy je omezen na nezbytně 

nutné případy. 

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků/studentů do 

budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků/studentů ve třídách, 

odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

- Od 1.9.2020 není zavedeno povinné plošné nošení ochranných pomůcek dýchacích cest 

(roušek) ve vnitřních prostorách školy. 

- V případě nařízené distanční výuky mají žáci/studenti povinnost se distančně vzdělávat. 

- Na začátku školního roku budou zmapovány individuální podmínky a možnosti jednotlivých 

žáků/studentů k zapojení do vzdělávání na dálku, pokud by v průběhu školního roku opět 

nastalo. 

- Třídní učitelé organizují třídní služby tak, aby ve vyučované skupině byl přítomen vždy 

alespoň 1 člen služby. 

- Pravidelné větrání tříd/učeben – zajistí vyučující dané hodiny – větrat prvních 5 minut na 

začátku hodiny a posledních 5 minut z hodiny. 

- Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření 

uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, 

v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní 

úrovni MZd. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-

pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf 

 

 

2) Protiepidemická opatření platná od 1.9.2020 

 

Škola je vybavena: 

- Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 

- Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou. 

- Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců 

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

- Přiměřeným počtem roušek– pro žáky/studenty či zaměstnance školy s podezřením na výskyt 

covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných 

prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka/studenta či 

zaměstnance školy), které jsou v případě potřeby uloženy u vedoucích pracovníků školy. 

- Dostatečným počtem místností k případné izolaci osob. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
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- U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u 

tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 

- Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů ve třídách a společných prostorách školy. 

 

Pokyny pro školní stravování 

- Ve školní jídelně je zajištěno čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 
- Z důvodu COVID -19  bude prozatím k obědu na výběr pouze jeden teplý chod nebo bageta. 
- Doba výdeje obědů je: 11.45 – 13.45 hod. (v pátek: 11.45 – 13.15 hod.) 
- Ve frontě na jídlo je nutné stát pouze v řadě za sebou - je zakázáno shlukování více osob ve 

skupinách. 

- Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty, ovoce) – vše bude vydáváno obsluhou 

jídelny. 

- Před vstupem do jídelny si musí každý umýt ruce mýdlem v umyvadlech před jídelnou, nebo 

použít dezinfekci – umístěna na zdi před jídelnou. 

- Jídelna je rozdělena do sektorů dle studijních oborů žáků/studentů – je povinné dodržovat 

stanovený zasedací pořádek. 

- Po konzumaci jídla je žák/student povinen jídelnu opustit bez zbytečného odkladu. 

 

Provoz Domova mládeže 

- O pravidlech provozu DM budou žáci/studenti informováni prostřednictvím vychovatelů. 

Bližší informace jsou dostupné i na webu školy. https://www.akademie-

svetla.cz/vyveska/1825-provoz-dm-ve-sk-roce-20-21-vzhledem-ke-covid-19-manual 

- Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák/student kvůli 

organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je 

v kompetenci ředitele školy (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování 

na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák/student 

ubytován. Platí pouze při uzavření školy. 

 

  Praktické vyučování 

- Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, 

kde je praktické vyučování vykonáváno. 

 

Zahraniční studenti 

- v případě příjezdu zahraničních studentů bude škola posuzovat jednotlivé žáky/studenty 

individuálně, dle místa jejich předchozího pobytu, na základě platného semaforu 

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí. 
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3) Pravidla pro žáky/studenty v prostorách školy 

 

- Důkladné a časté mytí rukou – v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 

20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede 

dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

- Žáci/studenti dodržují zásady osobní a respirační hygieny, je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 

jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

- Nesahat si na obličej 

- Nesetkávat se se žáky/studenty jiných tříd, pokud to není nezbytně nutné. 

- Během přestávek se nezdržovat na chodbách a společných prostorách školy - žák/student se 

zdržuje převážně ve své třídě. 

- Stravu si žáci/studenti přihlašují on-line. Využijí li k volbě terminál, desinfikují si před jeho 

použitím ruce. Desinfekce je umístěna u terminálu. 

- Žáci/studenti si po vstupu do počítačových učeben okamžitě vydesinfikují ruce. 

- Žáci/studenti si po vstupu do dílen a ateliéru okamžitě vydesinfikují ruce. 

- Třídní služba oznámí neprodleně v kanceláři školy chybějící mýdlo/dezinfekci v dávkovači, či 

chybějící papírové ručníky. 

- Každý žák/student má vždy u sebe vlastní ochranu dýchacích cest – roušku. 

- Žáci/studenti sledují webové stránky školy s aktuálními informacemi. 

- Žáci/studenti a zákonní zástupci nahlásí třídním učitelům na začátku prvního týdne vyučování 

aktuální kontaktní informace – telefonní kontakt, emailovou adresu. V případě změny údajů 

neprodleně upozorní třídní učitele. 

 

 

4) Kroky v případě podezření na výskyt Covid-19 

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků/studentů příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto 

příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 

tento postup: 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není vpuštěn 

do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce, 

b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 

informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud 

toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti, nebo dojde k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole. 

Současně dojde k informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném 

čase budovu školy. 

 

- Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého 

žáka/studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 



- V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v 

případě nezletilého žáka. 

- Žákovi/studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 

do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

- V případě zjištění pohybu osob s koronavirovou nákazou v budově školy, má škola povinnost 

neprodleně kontaktovat KHS a postupovat dle jejich pokynů. 

- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy. 

 

 

5) Další doporučení pro žáky/studenty školy 

- Nosit roušku na místech se zvýšeným pohybem osob. 

- Skupinová izolace – co nejméně kontaktů, po co nejkratší dobu. 

 

Vzhledem k vývoji aktuální situace během celého školního roku 2020/2021 má ředitel školy právo na 

úpravu tohoto manuálu, sledujte proto aktuální informace na webových stránkách školy 

https://www.akademie-svetla.cz/vyveska/1824-provoz-skoly-ve-sk-roce-20-21-vzhledem-ke-covid-

19-manual. 

 

Ve Světlé nad Sázavou, dne 31. 8. 2020 

 

 

          Ing. Martin Kubín 

               ředitel školy   
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