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obchodní akademie a střední odborná ško|a cestovního ruchu choceň
T, G. Masaryka 1"000, 565 01 Choceň

Rozhodnutí ředitele školy o podmínkách provozu a vnitřního režimu školy vzhledem ke Covid-19
č.1.: on so2/7o2o Účinnost od 1-.9.7o2Q Spisový znak: A.1 Skartační znak - lhůta: A-10
počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Změny:

Podmínky provozu a vnitřního režimu školy vzhledem ke COVID-19

Na základě metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělornýchovy k provozu škol a školských zaYízení
ve školním roce 202a/2021 stanovuji podmínky provozu a vnitřního režimu školy vzhledem ke

covid-19 ze dne 1-7. srpna 2020 takto:

1. Aktuální oznámení budou zveřejňována na webouých stránkách školy.

2. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola
vždy postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
M i nisterstvem zdravotnictví.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COV|D-19 (zv,ýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

4. Onemocnění žáka hlásí zákonný zástupce či zletilý žák třídnímu učiteli dle platného školního
řádu, V případě potvrzení nákazv COVID-19 u žáka je zákonný zástupce či zletilý žák povinen

neprodleně informovat třídního učitele - ten informuje zástupce ředitele pro daný studijní
úsek a ten činí další potřebná opatření.

5. Žáci štoty se ve školním roce Za2a/2121s ohledem na yývoj epidemiologické situace nebudou
účastnit soutěží a přehlídek kromě těch, které nevyžadují zv,ýšený sociální kontakt

{korespondenční, on-line}.

6. Hygienická pravidla:

Vstup do budovy školy
r při příchodu do budovy je nutné si dezinfikovat ruce (dezinfekce je připravena),

. Žáci tráví přestávky v učebně, kde byla ukončena výuka * přesun do nové učebny probíhá
na konci přestávky. Žáci se neshlukuií na chodbách ani vjiných prostorech školy,

Ve třídě
o Neprodleně po příchodu do třídy {učebny), musí každý použít dezinfekci na ruce,

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem). Následně žák dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Zvláštnídůraz na dezinfekci rukou je kladen přivstupu do počítačových učeben a přijejich
opouštění.

o služba v daném týdnu:
o dbá na dostatečné větránív učebně o přestávkách,

o vynáší tříděný odpad (papír, plast) do sběrných nádob s použitím gumových rukavic
(do§tupné: TGM - v kanceláři školy, TYR a LlP - u pana školníka}



. směsný odpad je vynášen denně úklidovým personálem školy.
o při poslední vyučovací hodině v učebně každý den žáci umístí židle na lavice ve třídě.

V odpoledních hodinách bude prováděna dezinfekce podlah i lavic úklidovým personálem,

o Zanechávat jakékoliv předměty v lavicích je zakázáno.

Praktické vyučování
o organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu

pracoviší kde je praktické vyučování vykonáváno,

7. Postup v případě podezření na výskyt nákazy Covid-l9
o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy:

o žák nebude ranním dozorem vpuštěn do budovy školy (v případě nezletilého žáka bude
informován zákonný zástupce a žák bude umístěn do samostatné místnosti).

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole:

o žákovi bude změřena tělesné teplota bezkontaktním teploměrem. Při hodnotě nad
37 "C nebo dalších příznacích (kašel, ztráta chuti či čichu.,..):

l neprodleně dojde k použití roúšky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti a současně k ínformování zákonného zástupce žáka s ohledem na

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;

. zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

o ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.

. v případě pouhého podezření na uýskyt nákazy covid-l9 ve škole škola sama kHs
nekontaktuje.

. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (nýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení vydá
praktický lékař pro dětia dorost}.

8. Přechod na distančnívýuku
V případě, že bude nařízením karantény, nebo mimořádnýmiopatřeními znemožněna osobní
přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A. prezenční v,ýuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který
nepřekročí více jak cca 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka
těch, kteří zůstávajíve škole, běžným způsobem.

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu
nemoci.

Žáci on a soŠ cR Choceň budou mít při překročení cca 30 % účastníků konkrétnítřídy
či oddělení poskytovánu studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů,
úkolů čiv,ýukorných plánů na dané období.



B, Smíšená uýuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy
či oddětení, je škola povinna D|STANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kteným je

zakázána účast na prezenční v,ýuce. Způsob distančního vzdělávání žáků na OA a SOŠ

CR Choceň je stanoven dále.

Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

c. Distanční v,ýuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením zakázána
přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto
sku piny/třídy vzdělávání výhradně dista nčním způsobem.

Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem.

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distančnívýuku celá škola,

9. Způsob DlsTANČNÍHo VZDĚLAVÁNÍ na oA a soŠ cR Choceň
A. Všechny ínformace budou žákům a zákonným zástupcům předávány přes komunikační

kanál KOMENS v aplikaci Bakaláři.

B. Studijní materiály budou žákům předávány přes školní E-learning.

C. On-line uýuka bude probíhat přes MS Teams - prostřednictvím ohlášení on-line
schůzky přes komunikační kanál KOMENS,

Škola vždy přizpůsobí distanční rnýuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků.

Seznámení s jednotlirnými částmi on-line komunikace proběhne v hodinách informačních
technologií v měsíci září, Vyučující lTE zjistí individuální podmínky jednotlivých žáků pro
distanční uýuku a na poradě studijních úseků budou informovat ostatní vyučující.

].0. V měsící listopadu budou probíhat on-|ine třídní schůzky. O podrobnostech on-line schůzek
budou zákonní zástupci informováni do konce řúna. V případě potřeby zákonný zástupce
kontaktuje třídního učitele a dohodne si schůzku osobní.

]-]., Podmínky pro provoz domova mládeŽe a Školní jídelny budou stanoveny v samostatném
rozhodnutí ředitele školy,
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