PŘÍKAZ ŘEDITELKY K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM
PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU SUŠTŘ, STUDENTY 3. ROČNÍKU VOŠTŘ A STUDENTY VŠCHT
OD 11. 5. 2020 DO 31. 8. 2020
Příkaz č. 2 ze dne 5. 5. 2020, č.j. 136/05052020
Příkaz vychází z usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020
Žáci a studenti, kteří se budou účastnit příprav na vykonání maturitní zkoušky, absolutoria a semestrální nebo bakalářské práce VŠCHT jsou povinni dodržovat následující pravidla při pohybu v budově Vyšší odborné školy textilních
řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9.

1. Příchod ke škole a pohyb před školou

• Před školou musí vstupující osoby dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

2. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

• Vstup do budovy je umožněn pouze žákům 4. ročníku SUŠTŘ, studentům 3. ročníku VOŠTŘ a studentům VŠCHT
– specializace Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů.
• Žáci a studenti vstupují do budovy jednotlivě a ihned po vstupu nahlásí své jméno vrátné (pověřená osoba)
a vydezinfikují si ruce. Žáci i studenti si mohou odložit svršky a přezout se v šatně, přičemž jsou povinni dodržovat
mezi sebou rozestupy minimálně 2 m. Prostor šatny je monitorován a kontrolu provádí pověřená osoba – vrátná.
• Všichni žáci, studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák a student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Žák a student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem
k nevpuštění žáka resp. studenta do školy nebo k jeho vyřazení z přípravy.
• Při prvním vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud žák resp., student tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu umožněna osobní účast ve škole.

3. V budově školy

• Při pohybu žáků, resp. studentů je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
• Nádoby s desinfekčním prostředkem jsou umístěny při vstupu do školy, na toaletách, v šatně a v učebnách.
• V prostorách školy je nutné zajistit dostatečné proudění vzduchu a pravidelně větrat (minimálně jednou za hodinu 5 minut). Toto zajišťují vyučující.

4. V učebně

• Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• Před začátkem práce, popř. při střídání, si žák, resp. student vydezinfikuje pracovní prostředky (klávesnici PC, šicí
stroj, žehličku apod.) a vydezinfikuje nebo si umyje ruce.
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
• V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci, studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry
(nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) nebo pokud tak rozhodne vyučující, musí se roušky nosit i v učebně.
• Při sejmutí roušky si každý žák, resp. student ukládá svou roušku do sáčku.
• V učebnách je nutné také zajistit dostatečné proudění vzduchu a pravidelně větrat (minimálně jednou za hodinu
5 minut). Opět zajišťují vyučující.

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19

• 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.
• Pokud žák resp., student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, okamžitě informuje vyučujícího
a opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje
škola spádovou hygienickou stanici.

6. Žáci a studenti s rizikovými faktory

• Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. C
 hronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. P
 orucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše, nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
• Pokud žák nebo student patří do rizikové skupiny, musí zvážit tyto rizikové faktory a rozhodnout o své účasti na
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Praze dne 5. 5. 2020

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

