
PROVOZ ŠKOLY SŠ obchodu a služeb, Teplice, přísp. org. 
A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO OBDOBÍ  
OD 11. KVĚTNA 2020 DO KONCE ŠKOL. ROKU2019/2020 
(v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání MZ, ZZ) 
 
 
 Před prvním vstupem do školy musí žák předložit vyplněné čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob 
s rizikovými faktory (formulář na webu školy). Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce 
nezletilého žáka tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 
Do rizikové skupiny  patří žák, který naplňuje alespoň jeden bod (2-8) z bodů uvedených 
ve formuláři Čestné prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním 
žije ve společné domácnosti. 

 Při vstupu do školy může být provedena kontrola tělesné teploty žáka bezkontaktním 
teploměrem a nařízena desinfekce rukou žáka. 

 Při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách školy musí mít žák zakrytá 
ústa a nos ochranným prostředkem (rouškou), musí dodržovat odstup 2 metry v souladu 
s krizovými a mimořádnými opatřeními.  Stejná pravidla platí při cestě do školy a ze 
školy.  
Každý žák musí mít na den přítomnosti ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení 
roušky. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žáků, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude blíže seznámen 

první den přítomnosti ve škole. 
 Žák je povinen dodržovat pokyny týkající se organizace přípravy na MZ a ZZ včetně 

pohybu ve vymezeném prostoru školy. 
 K odkládání svrchního oděvu a přezutí nebudou využívány šatny školy. 
 Ve třídě je nutné dodržet zásadu jeden žák v lavici, používání roušky není nutné při 

dodržení rozestupu nejméně 1,5 metru. O používání roušky ve třídě může rozhodnout 
učitel. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Žáci si po každém 
konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýcha-
cích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Žáci si přinesou dostatečnou svačinu a pití s ohledem na rozsah stanovených konzultací. 
 
 
 


