
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 
 
 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 
od 22. listopadu 2021 

 
 
 

 1. Žáci a zaměstnanci školy i další osoby dodržují ve všech prostorách učiliště veškeré zásady osobní 
a provozní hygieny a sociální distanci. 

 
 2. 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, 
popřípadě na pozvání. 

 
 3. Neprodleně po příchodu do třídy, do dílny, do domova mládeže, do školní jídelny či do jiné 

prostory učiliště si žák i zaměstnanec umyje ruce a použije dezinfekci na ruce; hygienu rukou pak 
žák i zaměstnanec udržuje po celou dobu své přítomnosti v učilišti. 

 
 4. Žáci, zaměstnanci a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do učiliště vstoupit. 
 
 5. Vyskytnou-li se příznaky infekčního onemocnění u žáka, zaměstnance či jiné osoby až v průběhu 

jeho přítomnosti v učilišti, musí tento žák, zaměstnanec či jiná osoba učiliště neprodleně opustit, 
přičemž dodržuje veškerá pravidla chování a jednání při podezření na nákazu virem covid-19. 

 
 6. Žák i zaměstnanec 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. 

 
 7. Žáci, zaměstnanci i další osoby ve všech vnitřních prostorách školy používají respirátor třídy 

minimálně FFP2 / KN 95. 

  Respirátor mohou odložit: 

a) žáci v teoretickém vyučování, sedí-li v lavici nebo jsou-li jinak usazeni, 

b žáci v teoretickém vyučování při výuce tělesné výchovy, 

c) žáci v odborném výcviku, sedí-li na svém pracovním místě (obory malíř a lakýrník, výrobce a 
dekoratér keramiky, uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky), 

f) žáci ubytovaní v domově mládeže při pobytu ve svém pokoji, 

g) žák a zkoušející při zkoušce, udržují-li všechny osoby vzdálenost minimálně 1,5 metru, 

h) pedagogičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného 
očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, při poskytování vzdělávání, 

i) všechny osoby stravující se ve školní jídelně během konzumace stravy a nápojů a 

j) pracovníci učiliště, nacházejí-li se na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. 

Respirátor používají: 

a) žáci v odborném výcviku, stojí-li na svém pracovním místě, 

b) učitelé, kteří nebyli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího 
schématu uplynulo méně než 14 dnů, i při poskytování vzdělávání a 

c) pracovníci učiliště, sdílejí-li pracovní prostor s jiným spolupracovníkem. 

Žáci konající odborný výcvik na smluvních pracovištích se řídí pravidly těchto pracovišť. 
 



 8. Cizí strávníci jsou před odběrem stravy povinni prokazatelně doložit: 

a) očkováni proti onemocnění covid-19, přičemž od dokončeného očkovacího schématu uplynulo 
nejméně 14 dnů, nebo 

b) prodělání onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu 
neuplynulo více než 180 dnů. 
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