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Pokyn ředitele č. 18 
Č. j. 319/2020/SSUP 

 

 

Ochrana zdraví a provoz Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí 

pro období od 1. 6. 2020 (25. 5. 2020) do konce školního roku 2019/2020 
(dle mimořádných opatření MZ: č. j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN, MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN, MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN-3 

 a dopisu ministra MSMT-22452/2020-1) 

 

Úvod  

 Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí 

(dále jen „škola“) v souvislosti s prezenční přítomností žáků nižších ročníků na vzdělávání a při přijímacím řízení 

do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021: 

 

od 25. 5. 2020 

- za účelem uskutečnění hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením v souladu s právními 

předpisy za přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení. 

 

od 1. 6. 2020 

- kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce a tito žáci musí tvořit skupiny 

nejvýše 15 žáků. 

- za účelem praktického vyučování (odborný výcvik), přičemž docházka není pro tyto žáky povinná, žáci 

musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. 

 

      od 8. 6. 2020 

   - za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a žáci 

   musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. 

   - přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky. 

   - pouze 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost účastníků přijímacího řízení dle platné legislativy. 

 Podmínky: - zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m. 

                            - přítomnost nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou 

                              přítomny osoby z řad veřejnosti, musí být zachován odstup nejméně 2 metry. 
  

 Tato pravidla se vztahují na provozní podmínky budov a školských zařízení v ulici Zahradní, Špindlerově a 

Nygrínově.  
 V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je povinností 

školy vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. 

 Žáci nemusí docházet do školy každý pracovní den. 

 

 
 

 

http://www.ssup.cz/
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 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. 

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Zákonný zástupce žáka, zletilý žák zváží rizikové faktory a pokud žák patří do rizikové skupiny rozhodují o 

účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy.  

! Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno zákonným zástupcem ! 

 Formulář zahrnuje prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin osob stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví. 

 Zákonný zástupce žáka, zletilý žák je povinen výše uvedená prohlášení předložit. 

 Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák podepsaná prohlášení nepředloží, nebude žákovi prezenční 

přítomnost ve škole umožněna. 

 Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.  

hypertenze.  

3. Porucha imunitního systému, např.   

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 Pohyb žáků školy, spojený s účastí na praktickém vyučování (odborném výcviku), konzultacích, ukončování 
studia maturitní a závěrečnou zkouškou se řídí těmito principy (tyto principy se v přiměřené míře použijí i 
ve vztahu k účastníkům přijímacího řízení):  

 

 

http://www.ssup.cz/
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Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními MZ. 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky v případech uvedených v mimořádném opatření (dále jen 

„rouška“).1, 2  

 Pokud se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

Žáci školy budou při zahájení činností na tuto skutečnost upozorněni.  

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Žáci se před školou neshromažďují ve velkých skupinách. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň 

dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

 Žáci vstupují do budov školy průběžně a přesunují se nejkratší možnou cestou do tříd nebo na pracoviště.   

 Při odchodu ze školy, se žáci nesmí shromažďovat před budovami školy.  

Vstup do budov školy nebo školského zařízení  

 Vstup do budov školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Vstup do budov školy je umožněn pouze hlavním vchodem. 

 Bezprostředně po vstupu do budovy má zaměstnanec, žák i osoba z řad veřejnosti (vztahuje se pouze na MZ 

a ZZ), účastníci přijímacího řízení povinnost provést dezinfekci rukou. Dezinfekční prostředek je umístěn u 

hlavních vchodů do budov školy. 

 Všichni zaměstnanci, žáci i osoby z řad veřejnosti (vztahuje se pouze na MZ a ZZ), účastníci přijímacího řízení 

nosí ve společných prostorách školy roušky.3   

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Žáci se mohou pohybovat pouze v prostorech sloužících bezprostředně k realizaci konzultací, maturitní a 

závěrečné zkoušky, zkoušky nebo komisionálního přezkoušení za účelem jejich hodnocení, praktického 

vyučování (odborného výcviku) a přijímacího řízení. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované porušování, po prokazatelném 

upozornění zletilého žáka popř. zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k vyřazení žáka 
ze vzdělávacího procesu.  

 Škola organizuje provoz tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

                                                        

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné 

prostředky, které brání šíření kapének.  

2 povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví-Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou www.mzcr.cz) 
3 povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictv-Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou www.mzcr.cz) 

http://www.ssup.cz/
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V budově školy  

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor bude organizován 

tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

 Ve společných a venkovních prostorách se mohou střídat jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, žáci se 
zdržují o přestávkách venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci  na celou dobu mimo třídu v budově školy 

nasadí roušky.3 

 Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí 
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

 Dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou k dispozici 

ve třídách i na pracovištích praktické výuky (odborného výcviku). 

 Je doporučeno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

Ve třídě, zkušební místnosti, přípravné místnosti (platí pro MZ a ZZ)  

 Po příchodu do třídy, na pracoviště praktické přípravy (odborného výcviku), zkušební místnosti nebo přípravné 

místnosti (platí pro MZ a ZZ),  musí každý použít dezinfekci na ruce.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.  

 Je umožněno střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k realizaci 

konzultací, praktického vyučování (odborného výcviku), maturitní nebo závěrečné zkoušky, přijímacího řízení. 

 Dále je možno realizovat socializační aktivity, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které 

z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a 

školních potřeb, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny těchto žáků nebo 
studentů neměnné, s těmito skupinami mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních 

potřeb. Harmonogram činností určuje třídní učitel nebo vyučující. 

 Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na žáky (účastníky vzdělávání 

a ukončování studia), členy zkušebních komisí, pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v rámci jedné 

místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. 

Pokud dochází k nezbytnému bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4 

O použití roušky rozhoduje vyučující. 

  Pokud má zaměstnanec důvodné obavy o zdraví své nebo zdraví spolupracovníků a žáků, není tím dotčeno 

jeho právo použít ochranné prostředky (roušku, ochranný štít, rukavice apod.). Druh ochranného prostředku 

musí být v souladu s druhem výkonu práce. Zaměstnanec oznámí v dostatečném předstihu tyto skutečnosti 

zaměstnavateli. V odůvodněných případech poskytne zaměstnavatel zaměstnanci potřebné ochranné 

pomůcky.    

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

 Žák je povinen po každém konzultačním bloku provést dezinfekci rukou nebo si umýt ruce ve své třídě. 

  Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.   

 

                                                        

4 povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví-Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou www.mzcr.cz) 

http://www.ssup.cz/
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Stravování žáků a zaměstnanců 

 Školní jídelna je v provozu dle těchto pravidel: 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.   

 Při stravování musí být zajištěn odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)..  

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

  Před vstupem do jídelny je strávník povinen umýt si ruce či použít dezinfekci na ruce.  

  

Ubytování žáků na DM 

 Škola umožní ubytování žáků do výše kapacity stanovené dle pravidel MŠMT – Metodika pro domovy mládeže 

ze dne 4. 5. 2020. 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí 29. 5. 2020 

 

 

            Ing. Zdeněk Salinger 

                   ředitel školy 
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