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Provoz školy ve školním roce 2020/2021 
vzhledem ke covid-19 

 
od 4. ledna 2021 

 
 
 

 1. Vstup do školy je povolen pouze zaměstnancům učiliště, v případě individuálních konzultací pak i 
žákům. 

 2. Vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Zákonní zástupci žáků, 
rodiče a další osoby upřednostňují v komunikaci s učilištěm elektronickou, popř. papírovou formu. 
Osobní jednání v učilišti je možné pouze po předchozím projednání nebo na pozvání. 

 3. Vzdělávání se poskytuje distančním způsobem. Účast žáků na distanční výuce je povinná. 

 4. Možné jsou prezenční individuální konzultace v režimu jeden žák - jeden pedagog. 

 5. Poskytuje se zaměstnanecké stravování, přičemž vstup do školní jídelny je povolen pouze 
stravujícím se zaměstnancům učiliště. Dotované školní stravování se poskytuje žákům v distanční 
výuce formou výdeje z okénka. Ostatní registrovaní strávníci odebírají stravu rovněž výhradně 
výdejním okénkem. 

 6. Ubytování v domově mládeže se neposkytuje. 

 7. Zaměstnanci, popřípadě i žáci, dodržují v prostorách učiliště veškeré zásady osobní a provozní 
hygieny a sociální distanci. 

 8. Neprodleně po příchodu do prostor učiliště si zaměstnanec, popřípadě i žák, umyje ruce a použije 
dezinfekci na ruce; hygienu rukou pak zaměstnanec, popřípadě i žák, udržuje po celou dobu své 
přítomnosti v učilišti. 

 9. Zaměstnanci, žáci ani další osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do učiliště vstoupit. 

 10. Vyskytnou-li se příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance, žáka či jiné osoby až v průběhu 
jeho přítomnosti v učilišti, musí tento zaměstnanec, žák či jiná osoba učiliště neprodleně opustit, 
přičemž dodržuje veškerá pravidla chování a jednání při podezření na nákazu virem covid-19. 

 11. Zaměstnanec, popřípadě i žák, s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem jiného chronického onemocnění včetně alergického, může do učiliště vstoupit pouze 
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 12. Zaměstnanci, popřípadě i žáci, i další osoby v prostorách školy používají prostředky na ochranu 
dýchacích cest, a to po celou dobu svého pobytu ve škole. 
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