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Bezpečnostní pokyny pro žáky ve škole od 1. září 2020 

 

1. Při vstupu do budovy školy si každý žák vydezinfikuje ruce dezinfekcí, která je za hlavním vchodem 

do školy. 

 2. Dezinfekci rukou je nutné použít také:  

 při vstupu do třídy 

 po použití toalet  

 před použitím jídelního a nápojového automatu   

3. V každé učebně a na toaletách je k dispozici mýdlo a dezinfekce. Žák si po příchodu do školy 

důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem. Je nutné časté pravidelné větrání učeben. 

4. Nikdo s příznaky infekčního onemocnění, které by mohly odpovídat příznakům covid -19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do 

budovy školy vstoupit.  

5. Od 1. 9. 2020 musí žáci nosit ochranné prostředky dýchacích cest (rouška) o přestávkách a ve 

společných prostorách budovy. Za roušku se považuje ústenka, šátek, šál apod.) Škola sleduje stupně 

pohotovosti a vyhodnocuje opatření pro žáky školy. Pokud žák kýchá nebo má kašel, je nutné nejlépe 

použít jednorázový kapesník a ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce. 

6. Aktuální informace o epidemiologické situaci budou zveřejňovány na informační nástěnce pro žáky 

školy a na stránkách školy www.podnikakademie.cz .  

7. V případě podezření na infekční onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) se žák okamžitě nahlásí u vedení školy. Kontaktní 

osobou je zástupce ředitelky školy. Žák je povinen dodržovat pokyny zástupce až do opuštění budovy 

školy. Nezletilého žáka musí vždy vyzvednut zákonný zástupce. V případě, že to není možné, setrvává 

žák ve škole v izolaci (určená místnost) až do skončení výuky podle rozvrhu.   

8. Pokud žák z výše uvedených důvodů opustil budovu školy, ihned kontaktuje svého praktického 

lékaře (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce).  

10. Při výuce v konkrétních třídách a skupinách bude po celou dobu stálý zasedací pořádek. Změnu 

zasedacího pořádku může učinit pouze učitel z důvodu jiné organizace výuky.  

11. Žákovi 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. 

12. Každý žák musí mít vždy u sebe alespoň dvě roušky pro případ potřeby.  

, 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020      Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D. 

ředitelka školy 
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