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1 Úvod 
Pokyn ředitelky školy Ochrana zdraví a provoz školy a ŠZ  ve šk. roce 2020/2021 (COVID) 
vychází z aktuálně platných právních předpisů, pokynů a doporučení Ministerstva školství 
(dále MŠMT) a Ministerstva zdravotnictví (dále MZd) zveřejněných na webových stránkách 
příslušných ministerstev a zaslaných datovou schránkou do školy za dodržení všech 
předepsaných závazných a povinných hygienických pokynů a pravidel na všech pracovištích 
a při všech činnostech zaměstnanců i žáků v rámci organizace poskytování vzdělávání 
a školských služeb (dále „výuky“). 

Dojde-li v průběhu platnosti tohoto pokynu ke změnám právních předpisů, pokynů, opatření 
Vlády ČR, MŠMT ČR, MZD ČR apod. nebo i ke zhoršení epidemiologické situace ve škole, bude 
postupováno vždy v souladu s aktualizovanými závaznými pokyny a opatřeními Vlády ČR, 
MŠMT a MZd pro všechny zaměstnance i žáky školy. Povinností všech zaměstnanců i žáků je 
dodržování závazných pokynů a opatření. V případě zaměstnanců jejich nedodržení se jedná 
o zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. 

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské 
zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS): 

a) Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid 
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné 
osoby atp.  

b) Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na 
aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, 
karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění 
zdravotního filtru apod.  

c) Kontakty na místně příslušnou KHS COVID linka KHS JmK +420773768994, 
po-pá: 08:00 - 15:00; hdm@khsbrno.cz. 

1.1 Obecná pravidla ochrany zdraví a provozu školy a ŠZ 

a) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 
školskými právními předpisy a s ohledem na aktuální situaci (realizace konkrétních 
přijatých protiepidemických opatření). 

b) Na rozdíl od předcházejících let se nebude konat společné zahájení školního roku 
žáků 1. ročníků v jídelně. Zahájení proběhne v otevřeném prostoru po jednotlivých 
oborech před školou, mezi žáky se budou dodržovat rozestupy a následně budou 
žáci, postupně po skupinách, odcházet s třídními učiteli do tříd. V případě 
nepříznivého počasí (deště) budou přecházet žáci postupně s rozestupy a časovými 
odstupy do tříd. 

c) Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení 
o bezinfekčnosti.  

d) Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření 
MZd. O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení školy 
informováno prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti 

mailto:hdm@khsbrno.cz
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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. 

e) Při zahájení školního roku (nejpozději do 20. 9. 2020) budou aktualizovány kontakty 
na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků 
a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily prostřednictvím třídních učitelů a 
učitelů odborného výcviku). 

f) Individuální komunikace mezi školou (třídními učiteli, učiteli OV a žáky a rodiči) 
bude vedena prokazatelně, a to zejména prostřednictvím zpráv v ETK, nikoliv pouze 
prostřednictvím nástěnek v ETK nebo telefonicky. Rodiče budou o nutnosti 
sledování zpráv v ETK individuálně informováni prostřednictvím zprávy zaslané 
v ETK třídními učiteli. V případě, že rodiče nepotvrdí přečtení zprávy v ETK, bude 
jim na uvedenou adresu zaslán třídními učiteli mail s potvrzením jeho doručení a 
přečtení, příp. budou také kontaktováni telefonicky s informací, že je třeba sledovat 
zprávy zasílané ETK a potvrzovat jejich přečtení v ETK. 

g) Aktuální informace týkající se oznámení o onemocnění nebo karanténě se bude 
zveřejňovat: 

 v případě žáků na SHP- COVID 

 v případě zaměstnanců v Teams - Vedení školy. 

h) Vedení školy zaměstnancům na poradách prostřednictvím zástupců ředitelky školy 
a vedoucích úseků, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku žákům školy 
minimálně 1x týdně v teoretickém vyučování a minimálně 1 x týdně v odborném 
výcviku ústně a se zápisem do ETK(prokazatelné informace a upozornění): 

 zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, zejména také, že je nutné kašlat 
a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a 
následně si umýt a dezinfikovat ruce; 

 upozorňují, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy 
vstoupit. Upozornění je zveřejněno rovněž na vstupních dveřích, na 
www.charbulova.cz, SHP a zákonným zástupcům a žákům také zaslané 
prostřednictvím zpráv v ETK.  

i) V průběhu školního roku budou zvažovány dle konkrétní situace a opatření nutnost 
a možnosti konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího 
programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. 
soutěže, kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity 
nekoná nebo alespoň omezí. S přihlédnutím k výše uvedenému je možné 
organizovat školní výlety, exkurze, adaptační pobyty apod., a to vždy v závislosti na 
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická 
situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou 
situací v době konání akce). 

j) Ve školním roce 2020/2021 (po dobu zvýšených bezpečnostních opatření) se 
nebudou konat vícedenní akce a soutěže žákovských dovedností se budou vždy 
konat bez diváků. Účastnit se budou pouze soutěžící a porota. Výsledky žákovských 

http://www.charbulova.cz/
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prací budou zveřejněny elektronicky v podobě fotodokumentace nebo 
videozáznamů. 

k) LVK se mohou konat za zvýšených bezpečnostních opatření a v souladu s aktuálně 
platnými nařízeními a opatřeními, platnými po dobu konání kurzu. 

l) Nedojde-li k ukončení zvýšených bezpečnostních opatření, nebudou se konat 
zahraniční výjezdy žáků. 

m) Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se 
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl 
minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy 
a zaměstnanci školy. 

n) Při střídání provozů bude vždy zajištěno řádné provětrání, úklid a dezinfekce všech 
užívaných prostor včetně také např. desinfekce denních místností, toalet probíhá 
minimálně 1x denně, na provozovně s dvousměnným provozem bude dezinfekce 
zajištěna také při střídání směn (zajišťují žáci při odchodu pod dohledem vyučující). 
V případě kurzů CŽV bude provedena vždy dezinfekce používaných místností a 
prostor před zahájením výuky v rámci počátečního vzdělávání. 

o) Na webových stránkách školy www.charbulova.cz bude odkaz s názvem „Aktuální 
informace“ – „Aktuální informace sekce gastronomie“, „Aktuální informace sekce 
obchodu a služeb“ s odkazem na hlavní stránku příslušné elektronické třídní knihy 
(ETK), kde budou zveřejněny aktuální postupy, pokyny, a informace týkající se 
zejména: 

 ochrany zdraví a provoz školy a ŠZ ve šk. roce 2020 / 2021 (COVID), včetně 
pokynů ředitelky školy a aktualizovaných opatření. 

 příp. další pokyny, informace včetně zveřejněných  formulářů apod. 

p) Zveřejnění a nastavení na www.charbulova.cz zajistí správce webu, informace na 
hlavní stránce příslušné ETK zveřejní, průběžně aktualizují zástupci ředitelky školy 
pro teoretické vyučování (TV), nejpozději do 7. 9. 2020. 

q) Informace pro rodiče i žáky o zveřejňovaných pokynech, postupech a informacích 
na hlavní stránce ETK formou zprávy v ETK s vyžádáním zpětné vazby „přečtení 
zprávy“ zajistí třídní učitelé. Při opakovaném „nepřečtení a nepotvrzení přečtení 
zpráv“ budou informovat třídní učitele opakovaně rodiče a žáky mailem (potvrzení 
doručení, přečtení), případně telefonicky. Pokud ani opakovaně nebudou rodiče 
spolupracovat při předávání a čtení zpráv, postup a četnost komunikace s rodiči se 
zapíše do ETK. Uvede se opakovaně záznam, že rodič nekomunikuje ani na vyzvání 
třídního učitele nebo učitele OV. Termín: 15. 9. 2020. -  

r) Všichni žáci, účastnící se jak teoretické, tak praktické výuky včetně odborného 
výcviku, jsou povinni dodržovat všechna opatření a pokyny přijatá z důvodu 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

s) Zástupci ředitelky školy jsou oprávněni na sekcích a pracovištích vymezit prostory, 
ve kterých se žáci mohou pohybovat příp. jsou vyžadovány roušky z důvodu 
ochrany zdraví žáků a zaměstnanců. 

t) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě 

http://www.charbulova.cz/
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nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka 
z výuky a bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu. 

u) Zástupci ředitelky školy prostřednictvím třídních učitelů a vyučujících učitelů včetně 
učitelů odborného výcviku organizují provoz v šatnách (časový harmonogram 
příchodu, odchodu, pravidla pohybu např. odstupy apod.) případně místech 
určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo dle provozních 
možností a podmínek k setkávání žáků z různých tříd a skupin. 

v) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 
bude vždy postupováno podle pokynů KHS a budou dodržována všechna aktuálně 
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo 
plošně MZd. 
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2 Základní hygienická pravidla pro provoz školy 
Při výuce a poskytování školských služeb budou všemi dodržována základní hygienická 
pravidla, stanovená MZd, týkající se zejména: 

1) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny (zejména opakované umývání rukou, 
dezinfekce, minimalizace shlukování (minimalizace délky interakce), dodržování 
odstupu, minimalizace rizika šíření onemocnění covid-19, zajištění úklidu a dezinfekce 
prostor.  

2) Skupinová izolace, event. sociální distance (na základě doporučení KHS). 

3) Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky 
bránící šíření kapének (dále jen „rouška“) a řádná respirační hygiena v oblasti ochrany 
veřejného zdraví – tzv. semafor (viz Příloha č. 1). 

4) Opakované informování a poučování o nutnosti dodržování závazných hygienických 
pravidel a postupů k minimalizaci rizika vzniku onemocnění a šíření onemocnění covid 
– 19. 

2.1 Pravidla stanovená pro provoz školy 

1) U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny 
jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Žáci jsou 
poučeni o tom, že je doporučeno z důvodu vlastní ochrany zdraví si po vstupu do 
budovy školy umýt ruce mýdlem a příp. také ruce dezinfikovat. 

2) Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských 
zařízení bude po dobu zvýšených bezpečnostních opatření omezen dle aktuálních 
podmínek a možností. Při příchodu do budovy školy je vymezena zóna v zádveří 
hlavního pro všechny cizí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření 
podle pravidel stanovených touto směrnicí a vyplývajících ze semaforu (doporučuje se 
vstup pouze s rouškou, měření teploty na vrátnici).  

3) Do budovy školy a na pracoviště OV nebudou vpuštěny žáci ani osoby s podezřením na 
respirační a dýchací onemocnění, s podezřením na tělesnou teplotu vyšší než 37 
stupňů. Cizím osobám je měřena teplota bezdotykovým teploměrem vždy. Při 
jakémkoliv podezření na případné onemocnění bude měřena tělesná teplota i ostatním 
osobám – zaměstnancům, příp. i žákům. V případě prokázání zvýšené teploty, bude 
informován zákonný zástupce žáka o podezření onemocnění a žák bude umístěn do 
izolace. Dále bude postupováno v souladu s pokyny stanovené zde (viz dále). V případě 
cizích osob bude osoba podezřelá z onemocnění vyzvána, aby okamžitě opustila 
budovu školy. 

4) V případě nařízení speciálních epidemiologických opatření KHS s ohledem na aktuální 
situaci a místní podmínky bude vždy postupováno v souladu s nařízeními vydanými 
příslušnou KHS a nařízení bude oznámeno žákům a zákonným zástupcům 
prostřednictvím zprávy a oznámením v ETK. 
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2.1.1 Před cestou do školy a při odchodu ze školy 

Pokud žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, není vstup do školy žádoucí. 
Doporučujeme onemocnění vyléčit, popř. kontaktovat lékaře a informovat třídního učitele 
nebo učitele OV. 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálními 
krizovými opatřeními, zejména: 

a) Zakrytí úst a nosu rouškou v dopravních prostředcích. 

b) Dodržení odstupů 1,5 až  2 metry v souladu s aktuálními krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. 

c) Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit 
organizaci pohybu osob před školou. 

d) Před školou dodržovat odstupy 1,5 až 2 metry v souladu s aktuálními krizovými 
nebo mimořádnými opatřeními. 

e) Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu – 
za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se vždy považuje nejenom 
rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének 
v souladu s aktuálně platnými nařízeními, krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními podle semaforu. 

f) Organizovat dle možností shromáždění žáků ve skupinkách tak, jak budou následně 
společně ve třídách nebo skupinách OV, UO, OP. 

g) Pokud je to nutné a možné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas 
k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků 
nebo tříd nebo skupin OV v časovém odstupu). 

h) Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je 
nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

i) Analogicky bude postupováno v případě odchodu žáků ze školy. V rámci sekcí 
v teoretickém i praktickém vyučování jsou vytvořena přiměřená pravidla 
odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
shromažďování osob před budovou školy. 

j) Za nastavení pravidel a kontrolu jejich dodržování, v souladu s právními předpisy a 
pokyny, odpovídají zástupci ředitelky školy pro TV, OV a PV na jednotlivých sekcích 
v souladu s tímto pokynem a pokyny MŠMT a MZd. 

2.1.2  Vstup do budovy školy a pravidla pro pobyt ve škole 

a) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

b) Před příchodem do budovy školy na ulici Charbulova budou zveřejněny informace 
s pokyny pro dodržování opatření k zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců – 
označení vstupů pro jednotlivé skupiny žáků ve třídách a poschodí. Není-li 
stanoveno nařízením MZd, MŠMT, KHS jinak, doporučují se rozestupy min. 1,5 
metrů nebo použití roušek. 
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 Vstupy do budovy pro žáky sekce gastronomie – pravý hlavní vchod, boční vchod 
směr jídelna, dále postup do tříd dle pokynů a informací ve škole. 

 Vstupy do budovy pro žáky sekce obchodu a služeb – levý hlavní vchod, boční vchod 
směr tělocvična sekce obchodu služeb 

 Učitelé mohou využít rovněž vstupu směrem od dvora školní kuchyně nebo od CPV. 

c) V případě cizích osob, hostů a návštěv školy se vstup povoluje pouze s použitím 
roušky, a to pouze na základě výzvy nebo pozvání k návštěvě školy zaměstnanci, 
jednání apod. Doporučuje se vyřizovat administrativní záležitosti elektronicky, bez 
nutnosti osobní návštěvy školy. Vždy je cizím osobám měřena tělesná teplota 
a osoby se zapisují do „knihy návštěv“, na pracovištích OV se zapisují do knihy 
návštěv, která bude na každém pracovišti (výjimkou jsou prodejny, restaurace, 
kavárna apod.). V případě, že je změřena tělesná teplota vyšší než 37 stupňů C, 
nebudou cizí osoby dále do budovy vpuštěny. Stejně bude postupováno na 
pracovištích OV s výjimkou kavárny, prodejen, restaurace Svratka. 

d) Ve vstupních prostorách školy je k dispozici dezinfekce v nádobách s dávkovačem, 
kterou jsou osoby vstupující školy povinny použít. 

V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý (žák, učitel, nepedagogický 
pracovník, cizí osoba) důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači 
(důkladně 20 až 30 sekund), provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola prostřednictvím třídních učitelů, 
učitelů vyučovaných předmětů a učitelů odborného výcviku na nutnost takového 
postupu opakovaně upozorňuje. 

e) Žáci budou používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky. Své 
učebnice a pomůcky nebudou zanechávat v učebnách. 

f) Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Brno – město zelenou barvu, 
doporučuje se (není povinností) nošení roušek ve společných prostorách školy, 
třídách dle uvážení každého žáka, zaměstnance. V případě podezření na respirační 
onemocnění může třídní učitel nebo učitel OV nařídí  žákovi nošení roušky po celou 
dobu vyučování. Pokud žák trpí alergiemi, jejichž projevem může být kašel, rýma 
apod., prokazuje se lékařským potvrzením, že se nejedná o respirační onemocnění 
související s možnými projevy onemocnění covid – 19, případně se doporučuje a je 
vhodné nosit roušku. 

g) Učitel (teoretického vyučování i odborného výcviku, učební i odborné praxe) má 
právo vyžadovat použití a nasazení roušky kdykoliv v průběhu vzdělávání. 
Neuposlechnutí bude považováno za závažné porušení školního řádu 

h) Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Brno - město oranžovou nebo 
červenou barvu, nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách 
školy roušky, není-li stanoveno mimořádnými opatřeními přísnější opatření, např. 
nošení roušek ve všech prostorách školy včetně tříd. 

i) Pokud má epidemiologický semafor pro oblast Brno - město oranžovou nebo 
červenou barvu, bude mít každý žák s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na 
uložení roušky. 
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j) Učebny a ostatní prostory školy musí být často větrány (min. 1 – 2x za vyučovací 
hodinu minimálně 5 minut) – zajistí vyučující v hodinách a dozory (dohledy nad 
žáky) i o přestávkách (5 minut). 

k) Dozory na chodbách (dohledy nad žáky) dohlíží na to, aby se žáci o přestávkách 
nezdržovali a opouštěli třídu pouze při přesunu do jiné učebny na konci přestávky 
nebo postupně při odchodu na toalety, případně při přesunu do bufetu. Opět se 
doporučuje dodržovat vzdálenost s odstupem minimálně 1,5 metru a používání 
roušky.  

l) V prostorách školního bufetu bude povolen vstup pouze s rouškou nebo 
dodržováním odstupu minimálně 1,5 metru 

m) Ve školních prodejnách budou dodržovány odstupy minimálně 1,5 metru, na 
vstupu bude vždy prostředek k dezinfekci rukou, doporučují se nosit roušky (pouze 
dle uvážení každého zákazníka, není-li mimořádnými opatřeními stanovena 
povinnost jinak). Zaměstnanci a žáci ve všech prodejnách mají povinnost nosit 
roušky. 

n) Pro případ potřeby jsou prostředky pro desinfekci povrchů umístěny ve všech 
učebnách a kabinetech.  Při usazení v učebně, ve které probíhá během dne střídání 
tříd, si každý vydezinfikuje místo, ke kterému se usadí, stejně tak se dezinfikuje stůl 
učitele včetně klávesnice a myši. Dezinfekce se doporučuje provádět nejen při 
odchodu z učebny (povinnost), ale také při příchodu dalšího učitele. 

o) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je 
posuzováno jako porušování školního řádu. 

3 Organizace opatření v budově školy 
a) Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních 

prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi 
skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

b) Při přesunech se doporučuje a je vhodné dodržení odstupů nejméně 1,5 metru, je-
li to možné nebo používání roušek. 

c) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 
dezinfekci a jejím dávkovačem (umístěným před toaletami) a jednorázovými 
papírovými ručníky nebo bezdotykovými osoušeči rukou pro bezpečné osušení 
rukou, při dodržení odstupu 2 metrů nebo vysoušečem rukou. 

d) Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně dvakrát denně. 

e) Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

f) Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro 
bezpečné osušení rukou jsou umístěny také zejména před vstupem do školní 
jídelny, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a 
před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování apod.  

g) Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd a na pracoviště OV. 
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h) Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě 
průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

i) Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci 
školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 

j) Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být 
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a 
počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se 
alergenním prostředkům. 

k) Dezinfekci klávesnic a myší příp. i ostatních předmětů pro individuální potřebu 
zaměstnanců nebo žáků dezinfikují zaměstnanci a pod dohledem učitelů žáci 
bezprostředně po ukončení výuky na každém individuálním pracovišti žáka nebo po 
ukončení denní činnosti zaměstnance. 

l) Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou 
denně. 

m) Před 1. září 2020 byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 
prostor. 

n) Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

o) Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí 
jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace 
dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

p) Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem 
uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je 
nutné dezinfekci zopakovat. 

q) Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, 
jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, 
učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou 
dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

r) Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem 
(vyjímatelné jednorázové pytle). 

s) O zpřísněných podmínkách úklidu musí být a bude opakovaně a prokazatelně 
poučen a poučován úklidový personál (písemný záznam o poučení bude uložen u 
vedoucího úseku správy budov – při každé změně nařízení nebo přijatých opatření). 
Úklidový personál dále provádí písemnou evidenci úklidu a desinfekce, která je 
uložena v každé učebně. Příslušný formulář je uložen na SHP – formuláře. 
Pedagogičtí pracovníci provádí záznam o desinfekci učebních pomůcek, klávesnic, 
ovladačů. Příslušný formulář uložen na SHP - formuláře.  

t) Vedoucí úseku správy a zástupci ředitelky školy výslovně určí a nastaví v sanitačních 
řádech pracovišť kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Zohledněna bude 
vždy vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní 
čas apod.). 

u) Bude zajištěno praní prádla při minimální teplotě nad 60 stupňů C. Z důvodu 
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se 
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provádí ve vyčleněné místnosti - prostoru. Používají se vhodné transportní obaly, 
které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo 
omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, 
ručníky apod.) se skladují v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně 
skladovat čisté a použité prádlo. 

v) Škola je vybavena: 

 Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po 
spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní 
aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace 
dezinfekčního přípravku a čas působení.  

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem 
jejich průběžného doplňování do dávkovačů. V případě, že je během 
vyučovacího dne dezinfekce spotřebována, oznámí se tato skutečnost na 
vrátnici školy nebo u uklízeček na odloučených pracovištích a dezinfekce bude 
co nejdříve doplněna. V průběhu vyučování bude provedena minimálně 1x 
denně kontrola dostatečného množství dezinfekce. Po ukončení výuky provede 
doplnění desinfekce úklidový personál. Dezinfekce, tekuté mýdlo, papírové 
ubrousky jsou uloženy v prostoru vedle vrátnice. 

 Bezkontaktním teploměrem na každém pracovišti – měření tělesné teploty 
žáků, cizích osob vstupujících do budovy školy vždy a povinné používání roušek, 
popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, 
včetně covid-19. Bezdotykové teploměry jsou k dispozici na každém pracovišti 
školy: 

o Charbulova – vrátnice školy 

o Charbulova – školní jídelna 

o Charbulova – CPV vrátnice 

o Nové Sady – dámské kadeřnictví 

o Trnitá – pro pracoviště oboru cukrář, pekař 

o Trnitá – pro pracoviště oborů prodavač, aranžér, fotograf 

o Veslařská – restaurace Svratka (i pro obory kadeřník, kosmetické 
služby, prodavač) 

o Nálepkova 

o Česká – kavárna. 

 Pracoviště jiných právnických fyzických osob budou vybaveny bezdotykovými 
teploměry, jejich umístění bude sděleno UOV.  

 Přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na 
výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek 
ve společných prostorech školy a pro případ zapomenutí nebo znehodnocení 
roušky žáka či zaměstnance školy. K dispozici jsou: 

 na vrátnici Charbulova (min. 20 kusů) 
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 vrátnice CPV (min. 20 kusů) 

 každý učitel TV včetně UOV má v záloze 2 kusy roušky pro žáky a pro 
nenadálé případy podezření nebo onemocnění (umístění do izolace 
apod.) 

 na odloučených pracovištích OV je v záloze vždy min. 20 kusů 
roušek/provozovnu – Trnitá, Nálepkova, Veslařská, Česká, Nové Sady.  

 Nadále však platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající 
charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení 
jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou 
v izolaci či v případě úklidu těchto prostor. 

 Pracoviště jiných právnických nebo fyzických osob, na kterých probíhá OV, zajistí 
přiměřený počet roušek do zálohy pro případ zapomenutí nebo znehodnocení 
roušky. V případě, že tak neučiní, budou záložní roušky u pověřeného UOV. 

p) Všichni zaměstnanci jsou opakovaně poučováni o tom, že v případě, že se vědomě 
dostanou do styku s osobami podezřelými z možné nákazy CIOVID-19 nebo jim 
bude nařízeno karanténní opatření, nebo onemocní nemocí covid-19, budou bez 
zbytečného odkladu informovat ředitelku školy. 

4 Organizace školy v závislosti na semaforu 
1) Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-
zdravi.pdf. 

2) Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení 
ve vztahu ke školám a opatření stanovená ředitelkou školy. 

3) Vedení školy průběžně sleduje republikový, zejména pak lokální vývoj situace 
v rámci systému semafor. 

  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
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5 Postup při možném podezření na COVID-19 
a) Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 

Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je 
povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické 
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/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: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen 
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí třídní učitel 
vykonávající dozor (dohled nad žáky) nebo učitel odborného výcviku zástupci 
ředitelky školy a neprodleně také zákonnému zástupci. Současně ho informuje o 
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Pokud toto není 
možné, postupuje se podle následujícího bodu. 

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti – IZOLACE. 

o Charbulova 106 – budova školy, CPV - izolace – budova CPV, 4. patro, 
místnost č. 93 

o Trnitá – označená místnost 

o Nové Sady – kancelář 1. patro 

o Nálepkova - šatna (dílčí část), 1. patro 

o Veslařská – technická místnost, přízemí 

o Česká – pokoj izolace v 5. patře 

o Odloučená pracoviště jiných právnických a fyzických osob – vždy jsou UOV i 
žáci prokazatelně informováni o místnosti pro tzv. „izolaci“. Místnost je 
uvedena v ETK (poznámky). 

Současně informují třídní učitelé nebo učitelé odborného výcviku zákonného 
zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; 
zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. O postupu informují 
zástupce ředitelky školy a následně ředitelku školy. 

Ve všech uvedených případech se bezprostředně informuje zástupce ředitelky 
školy, který informuje ředitelku školy. Následně zástupce ředitelky školy nebo jím 
pověřený učitel informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta 
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu.  

c) V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého 
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z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem 
školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný  
a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor je vybavený umyvadlem na 
mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem 
v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor 
nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro 
účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se 
nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána 
dalšími osobami.   

d) V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou 
teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.  

e) V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 
nekontaktuje.  

f) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 
covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky 
a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na 
nákazu tímto virem.   

g) Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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.  

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

i) Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  
Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku 
s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy. 

6 Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo 
zaměstnance školy 

a) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta 
provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních.  V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu 
onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru 
nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je 
uveden na webových stránkách KHS. 

b) V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce 
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kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, 
protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, 
členění objektu (samostatná budova, odloučená pracoviště), počet žáků ve třídě, 
skupině OV, způsob školního stravování, sportovní aktivity, způsob dopravy do 
školy a především místní epidemiologickou situaci. 

c) Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce 
nezletilých žáků a svého zřizovatele. 

d) 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 alespoň jedné skupiny nebo třídy. 
Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na 
střední školy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním 
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, 
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby 
zároveň zůstávali součástí jedné třídy nebo skupiny. 

e) Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

f) Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 
žáků. V rámci distančního vzdělávání se zachovává rozvrh tříd a žáci dle 
stanoveného rozvrhu tříd pracují včetně časového rozvržení. Povinnost je ukotvena 
ve školním řádu. V případě, že nepracují v souladu se stanoveným rozvrhem bez 
omluvy nebo po domluvě s vyučujícím, bude tato skutečnost posuzována jako 
porušení školního řádu. Upřesňující další pravidla distanční výuky stanovují 
vyučující jednotlivých předmětů a odborného výcviku nebo učební praxe. 

g) V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou 
přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, 
udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě 
jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.  

7 Zaměstnanci 
a) Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby na základě 

písemné žádosti zaměstnance a po domluvě mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné – rozhoduje ředitelka školy 
písemně na návrh zástupce ředitelky školy nebo vedoucí úseků, oddělení) 
vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční 
výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat 
(nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu 
karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních 
předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení 
zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % 
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redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne 
nemocenská).  

b) Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

c) Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji 
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo 
respirátor a zachovávat sociální distanci. 

8 Rámcová pravidla pro poskytování školního 
stravování 

a) 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. 

b) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
Doporučujeme před vstupem používat v případě čekání roušku nebo udržet 
rozestupy (je-li to prostorově možné). 

c) Do školní jídelny bude vpuštěno maximálně 100 osob. Počet osob bude sledován 
po celou výdejní dobu, aby nedocházelo k tomu, že je v místnosti více než 100 osob 
bez roušky. 

d) Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

e) Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud 
nestanoví KHS nebo MZd jinak: 

 V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých 
skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo 
vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).  

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  

 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů – příbory a podnosy 
jsou připraveny na vyhrazeném místě, příbory zabaleny do ubrousků.  

 Cizí strávníci si odebírají a vyzvedávají oběd tzv. „přes okénko“ ve 
vymezeném prostoru, obědy jsou vakuovány do jednorázových obalů. 

f) V návaznosti na stanovená pravidla se vydává pokyn ředitelky školy k zajištění 
ochrany zdraví a provozu školního stravování pro školní rok 2020/2021 (COVID). 
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9 Praktické vyučování (odborný výcvik, učební a 
odborná praxe 

K zajištění ochrany zdraví a minimalizace přenosu infekce covi- 19 zaměstnanců a žáků v rámci 
praktického vyučování – odborného výcviku, učební a odborné praxe, není-li stanoveno 
nařízeními a opatřeními příslušnými ministerstvy a KHS jinak a v případě epidemiologického 
semaforu pro Brno - město barvou zelenou (v případě barvy oranžové a červené se dodržují 
vždy přísnější pravidla stanovená KHS)platí pro kap. 9.1 až 9. 4, není-li stanoveno jinak: 

a) Organizace praktického vyučování (odborný výcvik, učební nebo odborná praxe) se 
řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Zejména 
pak nařízeními a opatřeními vydanými příslušnými ministerstvy pro jednotlivá 
povolání a s nimi související činnosti. 

b) Povinností všech zástupců ředitelky školy pro odborný výcvik a praktické vyučování 
je seznámit všechny učitele a žáky s nařízeními, opatřeními vydanými příslušnými 
ministerstvy a jejich dodržováním. Neseznámení se s vydanými nařízeními 
a opatřeními, stejně tak jejich nedodržení včetně neseznámení žáků učiteli 
odborného výcviku nebo praktického vyučování bude považováno za závažné 
porušení pracovních povinností. Nedodržení nastavených pravidel žáky bude 
považováno za závažné porušení školního řádu. 

c) Pokud nedojde k omezení provozu pracovišť odborného výcviku, učební a odborné 
praxe, nebude omezen ani rozsah praktického vyučování, nestanoví-li na základě 
nařízení a opatření příslušná ministerstva nebo KHS jinak.  

9.1 Pravidla pro poskytování kadeřnických a kosmetických služeb 
na pracovištích v rámci OV 

1) Při nástupu do odborného výcviku budou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP, provozním řádu a opatřeními 
k ochraně zdraví a provoz školy 2020/2021 (COVID) pro příslušná pracoviště. 

2) osoba poskytující tuto službu (žák, učitel OV) při výkonu své práce při kontaktu se 
zákazníky používá ochranu dýchacích cest bránících šíření kapének (nikoliv při přímé 
výuce bez zákazníků), 

3) mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 1,5 m, stejně jako mezi osobou 
poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto 
službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 1,5 m, 

4) z důvodu zamezení shlukování osob se zavádí vždy objednávkový a rezervační systém 
formou telefonických nebo mailových objednávek, 

5) doporučuje se (není povinností), aby měl zákazník nasazenou ochrannou roušku přes 

ústa a nos při pohybu v provozovně, čekárně a dalších prostorách školy. 

6) v případě, že u osoby poskytující tuto službu nebo u zákazníka je podezření, že má 
tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno 
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jeho přístupu do provozovny. Osoba pracující v kadeřnictví, holičství, kosmetice ovládá 
příznaky onemocnění COVID-19, 

7) v provozovně jsou v dostatečném množství dostupné dezinfekční prostředky pro 
dezinfekci rukou, 

8)  na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro 
dezinfekci rukou a jednorázové ručníky nebo osoušeče rukou, 

9) povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně 
všech použitých pomůcek a všeho s čím zákazník přišel do styku (desinfekce 
kadeřnického křesla, mycí mísy, kosmetického lehátka, manikúrního stolu, kliky apod.), 

10) podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně, 

11) před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k 
jinému zákazníkovi si osoba poskytující kadeřnické služby vždy dezinfikuje ruce 
prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a 
mezitím si dezinfikuje ruce 

12) povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně 
všech použitých kadeřnických nebo kosmetických pomůcek, 

13) osoba poskytující kosmetickou službu před a po masáži provede dezinfekci rukou, před 
poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka, 

14) osoba poskytující službu používá výhradně jednorázový materiál a prádlo. V případě 
použití froté a lněného prádla podkládáme jednorázovým ubrouskem/perlanem. Na 
školních provozovnách pereme prádlo minimálně na 60°C 

9.2 Pravidla pro gastronomické obory vzdělání, obor vzdělání 
prodavač 

9.2.1 Gastronomické obory vzdělání – školní jídelna 

1) Při nástupu na pracoviště předloží žáci platný zdravotní průkaz. 

2) Při nástupu do odborného výcviku budou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP a opatřeními k ochraně zdraví a 
provoz školy 2020/2021 (COVID)ú pro příslušná pracoviště. 

3) Obsluha - probíhá s ochranou dýchacích cest, zabezpečení ochrany zdraví žáků a 
učitelů. Před zahájením obsluhy musí žák použít dezinfekční prostředky na ruce. Po 
odchodu hostů je nutné provést dezinfekci odbytové plochy a všech dalších 
dotykových ploch. Při manipulaci s inventářem platí běžná hygienická praxe. Nutná je 
zejména zvýšená pozornost při mytí inventáře. 

4) Kuchyně - před zahájením práce provedou žáci dezinfekci rukou a podle potřeby si 
nasadí rukavice na jedno použití, které budou mít k dispozici na dobu přípravy pokrmů. 
Vzhledem k neprokázanému přenosu viru po tepelné úpravě potravin, nebude použití 
rukavic povinné. Nutno však vždy dodržet požadavky na hygienu podle systému 
HACCP. Po ukončení práce proběhne úklid a dezinfekce všech pracovních míst 
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a vedlejších pracovních ploch. Nutná je také zejména zvýšená pozornost při mytí 
inventáře. 

5) V případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí 
alespoň každé 2 hodiny. 

9.2.2 Gastronomické obory vzdělání – restaurace Nová Svratka, kavárna UM 

1) Před nástupem do odborného výcviku se žáci prokazují platným potravinářským 
průkazem.  

2) Při nástupu do odborného výcviku budou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP a opatřeními k ochraně zdraví 
a provoz školy 2020/2021 (COVID) pro příslušná pracoviště. 

3) Při práci ve skupině budou mít žáci i UOV – obsluha, zaměření číšník zakrytá ústa 
rouškou (minimálně 2ks na den, sáček na uložení roušky nebo štítem. 

4) Na provozech je zajištěna dezinfekce pracovního prostředí a pomůcek dle požadavků 
HACCP. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce a náhradních ochranných 
prostředků. 

5) V případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné 
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny. 

6)  V případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí 
alespoň každé 2 hodiny. 

7) UOV i žáci budou postupovat tak, aby vedli zákazníky k dodržování všech opatření. 

8) Pokud to je proveditelné, bude nastaven režim práce ve vnitřních prostorách 
provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků 
umožňovali co největší možný vzájemný odstup. 

9) Případnou úpravou provozních podmínek a režimu bude zajištěn dle aktuálních 
požadavků KHS a podmínek minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi 
skupinami zákazníků: ve frontě, u terminálů, u pokladen, u výdeje a dodržování pokynů 
o zakrytí úst a nosu (vývěsky u vchodů do provozovny). 

10) V provozovnách, kde je to provozně proveditelné bude zajištěn co největší odstup mezi 
obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové 
terminály, výdeje, atd. - vývěsky u vchodů do provozovny). 

11) Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány 
v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných 
intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. 

12)  Veškerá zařízení a prostory budou udržována v čistotě a budou dodržovány běžné 
hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy. 

13) Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu 
a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2. 
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14) Po celou pracovní dobu se bude dbát na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí 
pitnou vodou a zajistí se, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových 
ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu bude nastaveno s ohledem na 
charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však 
po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, 
dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.). 

15) Je nutné důrazně upozornit personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje 
pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem. 

16) Je potřeba upozornit veškerý personál o striktním zákazu práce v obuvi a oděvu, ve 
kterém pracovník přichází a odchází domu. 

17) Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního 
či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, 
zvracení). Za kontrolu a dodržování tohoto důležitého pokynu odpovídá vedoucí 
pracovník provozovny. 

18) Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny. 

19) V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, je 
potřeba často větrat a udržovat, pokud možno otevřená okna. 

20) Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu. 

21) Vhodným způsobem budou informováni o nutnosti dodržování vysokého stupně 
osobní hygieny zákazníci/spotřebitelé / provozovny (formou vývěsky u vchodů do 
provozovny). 

22) Obsluhující personál bude minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), 
upřednostňována bude vždy bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním 
telefonem (vývěsky u vchodů do provozovny). 

23) Opakovaně (denně) budou školeni zaměstnanci v pravidlech k dodržování osobní 
a provozní hygieny. Zavedení denního záznamu na pracovišti. 

24) Zavedení zvýšeného dohledu nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny! Písemné 
záznamy o zvýšeném dohledu. 

25)  V provozovně a zejména na toaletách budou vyvěšeny plakáty propagující mytí rukou. 

26) Vedoucí provozovny odpovídá za dodržování všech definovaných podmínek nařízení 
ministerstva zdravotnictví pro provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní 
okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek a interní řízené dokumentace školy. 

Definované podmínky pro provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary 
a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) 

1) Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku musí být zajištěna možnost 
dezinfekce rukou pro hosty. 

2) Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením 
každé nové skupiny zákazníků. 



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Směrnice 3.4.3.2020.02, verze A    Ochrana zdraví a provoz školy a ŠZ 2020/2021 (COVID)         Strana 22 z 

27 

3) Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné. 

4) Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních 
opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci 
prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí) 

5) Pokud to je proveditelné, je nutné nastavit režim práce ve vnitřních prostorách 
provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků 
umožňovali co největší možný vzájemný odstup 

6) Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest zaměstnanci a žáky musí 
být udržovány v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených 
pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo 
dekontaminovány 

7) Zaměstnanci provozovny udržují veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržují běžné 
hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy. 
Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a 
schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2; 

8) Dekontaminace použitého nádobí, příborů a sklenic, které nejsou jednorázové, probíhá 
podle standardního provozního řádu restaurace. Během procesu mytí/oplachování je 
doporučeno dodržování teplot nad 60°C; 

9) Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Je nutné zajistit, aby na 
toaletách byl vždy dostupný toaletní papír a v prostorách pro umývání rukou, aby byly 
dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou. 

10) Zvýšenou pozornost je nutné věnovat pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí 
a dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci. 

11) Po celou pracovní dobu je nutné dbát na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí 
pitnou vodou a zajistit, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků 
nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter 
vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po 
manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty 
od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.). Důrazně 
upozorňovat personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté 
mytí rukou vodou a mýdlem. 

12) Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního 
či střevního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, 
průjem, zvracení apod.). Za kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu odpovídá 
vedoucím směny, pověřený UOV. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště 
provozovny! 

13) V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, je 
potřeba často větrat. V případě, že je v provozovně používána vzduchotechnika, je 
potřeba ve všech prostorách, zvýšit výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u 
systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 
ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, 
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14) V provozovně a zejména na toaletách musí být vyvěšeny plakáty propagující mytí 
rukou, 

15) Dotykový kontakt hostů s předměty (jídelní lístky, nabídky, podnosy, ubrousky) se bude 
omezovat pouze na to, co je skutečně nezbytné, nebo bude realizován tak, aby po 
použití bylo prováděno čištění/výměna. 

16) O režimových opatřeních je nutné proškolit veškerý personál (odpovídá vedoucí 
pracovník). 

17) Vždy jsou akceptována a dodržována přísnější opatření vydaná příslušnými 
ministerstvy a KHS. 
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9.2.3 Prodejna Svratka, Česká, bufet školy,  CPV 

1) Při nástupu do odborného výcviku budou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP a opatřeními k ochraně zdraví a 
provoz školy 2020/2021 (COVID) pro příslušná pracoviště. 

2) Dodržení odstupů minimálně 1,5 metry nebo nošení roušek(doporučení plochy, resp. 
kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy) 

3) Bude zajištěno řízení a řazení front čekajících zákazníků uvnitř provozovny 
a souvisejících prostorách, zejména za pomocí označení prostoru pro čekání a umístění 
značek pro minimální rozestupy 1,5 m mezi zákazníky nebo nošení roušek (vývěsky u 
vchodů do provozovny) 

4) Na místě bude dostupná dezinfekce rukou, tak aby byla k dispozici samostatně pro 
zaměstnance a samostatně pro zákazníky provozoven a mohla být využívány 
k pravidelné dezinfekci u zaměstnance i žáka není-li stanoveno opatřeními příslušných 
ministerstev a KHS jinak. V případě potřeby a zájmu zaměstnance bude zaměstnanci 
poskytnut ochranný štít. 

5) Pracovníci provozoven budou používat a pravidelně si vyměňovat jednorázové 
rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. 

6) Jednorázové rukavice budou k dispozici pro použití zákazníky (informace na vývěskách 
u vchodů do provozovny). 

7) Zákazníkům je doporučeno používání roušek. 

8) Bude zajištěno informování zákazníků o nutnosti dodržování výše uvedených pravidel, 
a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do provozovny a odkazu 
na webových stránkách školy www.charbulova.cz s odkazy na umístnění tohoto 
dokumentu. 

9) Doporučuje se platba platebními kartami. 

10) Prodej nebaleného pečiva bude probíhat pouze za splnění těchto podmínek: 

 Bude zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní 
místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny (včetně jednorázových rukavic). 

9.3 Pravidla pro praktickou činnost žáků oborů vzdělání cukrář a 
pekař 

1) Před vstupem na pracoviště odborného výcviku oboru vzdělání cukrář, pekař se žáci 
prokazují platným potravinářským průkazem.  

2) Při nástupu do odborného výcviku jsou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP a opatřeními k ochraně zdraví a 
provoz školy 2020/2021 (COVID) pro příslušná pracoviště. 

http://www.charbulova.cz/
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3) Na provozech je zajištěna pravidelná dezinfekce pracovního prostředí a pomůcek dle 
požadavků HACCP a pokynů MZ. Škola průběžně zajišťuje dostatečné množství 
dezinfekce. 

9.4 Pravidla pro praktickou činnost žáků oboru vzdělání řezník 

K zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a žáků a minimalizace přenosu infekce covid 19  
v rámci odborného výcviku, není-li stanoveno nařízeními a opatřeními příslušnými 
ministerstvy a KHS jinak v případě epidemiologického semaforu pro Brno - město barvou 
zelenou (v případě barvy oranžové a červené se dodržují vždy přísnější pravidla stanovená 
KHS). 

1) Při nástupu do odborného výcviku budou žáci prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s hygienickými opatřeními stanovenými v HACCP a opatřeními k ochraně zdraví a 
provoz školy 2020/2021 (COVID)ú pro příslušná pracoviště. 

2) Při nástupu na pracoviště předloží žáci platný zdravotní průkaz. 

3) Opakovaně budou žáci seznámeni s požadavky na hygienu v souladu s povinnostmi při 
dodržování HACCP. 

4) Výroba bude probíhat podle hygienických opatření HACCP. Zvýšená pozornost bude 
věnována dezinfekci rukou a obuvi při vstupu do prostoru chodby před výrobnami, 
použití rukavic na jedno použití, dle možností dodržování rozestupů mezi žáky. 

5) V provozu bude zajištěna pravidelná dezinfekce pracovního prostředí a pomůcek dle 
požadavků HACCP a pokynů MZd. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

6) Dezinfekce pracovních a ostatních ploch a výrobních prostor po ukončení výroby bude 
probíhat podle pokynů HACCP. 

10 Závěrečná ustanovení 
1) Pracovní činnosti nepedagogických i pedagogických zaměstnanců jsou vykonávány 

v plném rozsahu v souladu s interní řízenou dokumentací školy, dle pokynů přímých 
nadřízených a zástupců ředitelky školy a v souladu s jejich rozvržením pracovní doby 
(viz rozvržení pracovní doby v Pracovním řádu) a stanovenou pracovní náplní. 

2) Povinností všech zaměstnanců je důsledně dodržovat všechny právní předpisy, 
postupy, pokyny a opatření stanovené v řízené dokumentaci školy. 

3) Další opatření, postupy a pokyny budou přijímána dle aktuálního vývoje 
epidemiologické situace a v souladu s opatřeními a pokyny Vlády ČR, MŠMT a MZD ČR. 
Povinností všech zaměstnanců je seznamovat se průběžně s těmito aktualizovanými 
opatřeními a pokyny a v plné míře je dodržovat. O dalších opatřeních budou 
zaměstnanci a žáci informováni letáky zveřejněnými v budově školy a na SHP a v ETK 
prostřednictvím zástupců ředitelky školy a třídních učitelů. 

4) Pokud je určitému žákovi nebo účastníkovi vzdělávání nařízena karanténa a škola není 
uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost - absenci ve škole. 
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5) Směrnice c) je platná pro veškeré činnosti a provoz školy a ŠZ včetně zajišťování 
vzdělávacích aktivit, kurzů a zkoušek v rámci CŽV. 

6) Směrnice Ochrana zdraví a provoz školy a ŠZ 2020/2021 (COVID), verze A zrušuje 
v plném rozsahu Pokyn č. 4.0.1.2020.03, verze B Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 
5. 2020. 

7) Na směrnici Ochrana zdraví a provoz školy a ŠZ 2020/2021 (COVID) bezprostředně 
navazuje a je pro všechny závazný Pokyn pro provoz školní jídelny COVID19. 

11 Přílohy 
Příloha č. 1 - Semafor 

Příloha č. 2 – Letáček do sborovny a kabinety – Současně platný postup KHS v případech, které 
mohou nastat v souvislosti s onemocněním covid – 19 shrnující nejdůležitější informace při 
výskytu covid – 19, zveřejněno on-line na SHP COVID, ETK 
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Příloha č. 1 - Semafor 

 


