
Organizace konzultací OV pro 1. a 2. ročník učebního oboru Pekař  

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad 

rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 

pracovněprávních 

a dalších předpisů. 

Konzultace jsou pro žáky dobrovolné. 

Žáci do školy nosí vždy minimálně 2 roušky a sáček (uzavíratelný nebo větší, aby se dal 

uzavřít pomocí uzlu nebo gumičkou). Dále se při prvním vstupu do školy nebo na pracoviště 

OV žáci prokážou čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění, které odevzdají a dostanou kartičku, která je bude opravňovat ke vstupu do 

školy a na pracoviště OV v dalších dnech (žáci budou mít kartičku stále u sebe). 

Vstup do budovy školy na pracoviště OV je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 

osobám.  

Do školy a na pracoviště OV budou žáci přicházet (i odcházet) postupně dle časového 

harmonogramu konzultací pro jednotlivé skupiny žáků. 

 

Odborný výcvik– Schinzelův dům, učební obor Pekař 

Žáci budou chodit na pracoviště OV postupně v dvoumetrových odstupech s ochranným 

prostředkem (dále jen rouškou) na ústech a nosu. Každá skupina bude na pracoviště 

vpuštěna nejdříve 10 minut před zahájením konzultací (aby se zamezilo většímu kontaktu 

žáků). Při příchodu si vydezinfikují ruce. Dohledu se prokáží čestným prohlášením (při prvním 

vstupu) nebo kartičkou. Své svrchní oděvy si odloží do určené skříňky v prostoru šatny. 

Žáci ze šatny odchází přímo do prostoru, kde konzultace probíhají.  Než si sednou do lavice, 

umyjí si a vydezinfikují ruce. 

Ve třídě sedí samostatně v lavici. Roušky mají žáci stále nasazené. Jen vyučující může žáky 

vyzvat, aby si roušky v jeho konzultační hodině sundali. 

Na začátku každé konzultace vyučující vyvětrá, a to nejméně po dobu 5 minut a dle možností 

větrá učebnu průběžně. 

Na začátku každé konzultace zapíše vyučující do listu evidence o docházce žáků jejich 

přítomnost. 

Na chodbách se žáci nezdržují ani při příchodu, ani o přestávkách. O přestávkách mezi 

konzultacemi se žáci pohybují v nejnutnějším případě po chodbě jen v patrech, kde mají  

učebnu nebo toalety. 

V učebně a na toaletách jsou dezinfekční prostředky (i mýdla), které žáci při příchodu 

a odchodu vždy používají. 



Ve škole a na pracovišti OV je zapotřebí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními. Žáci dodržují odstup před praxe, při všech přechodech 

ve škole, zejména na chodbách, v šatnách a na toaletách. Nikde se neshlukují. 

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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nebude mu dovolen vstup na 

pracoviště. 

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Svůj stav nahlásí 

pedagogickému zástupci.  

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

prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, 

je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 

Platnost od 1. 6. 2020 

        Mgr. Marcela Rymlová UOV 

 


