Pokyny pro žáky ve vztahu k provozu školy ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení žáci, vážení rodiče,
níže naleznete pokyny k jednotlivým oblastem provozu školy, které se vás budou
dotýkat vzhledem k situaci týkající se onemocnění COVID-19. Informace vycházejí
z manuálu k provozu škol, který vydalo MŠMT. Vzhledem k neustále se vyvíjející
situaci předpokládám, že bude docházet k dílčím změnám a úpravám, které budeme
muset respektovat. Do těchto pokynů budou následně zapracovávána případná
mimořádná opatření orgánů veřejné moci. Doplnění budou uveřejňována v systému
školy EduPage a na webových stránkách školy. Děkuji za pochopení všech
uskutečněných organizačních změn a za dodržování všech nastavených pravidel.

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

Všeobecné pokyny







školní rok bude zahájen bez omezení v počtech tříd a počtech žáků;
výuka bude probíhat dle rozvrhu, který eliminuje pohyb žáků v budově školy;
v maximální možné míře bude dodržována výuka v homogenních skupinách bez
zbytečného „promíchávání žáků“ z různých tříd; větší část výuky je proto soustředěna
v jednom podlaží;
v aktuální situaci není třeba ve škole používat roušky, a to ani ve společných
prostorách (každý je však oprávněn roušku používat běžným způsobem, zejména
pak osoby, které mohou spadat do rizikových skupin pro onemocnění nemocí
COVID-19); pokud by se situace změnila, je třeba se řídit příslušnými právními
předpisy v této oblasti (to i s ohledem na předpokládané zařazení regionů do tzv.
„semaforu“); žákům se doporučuje, aby měli alespoň jeden kus roušky či ústenky
s sebou v době vyučování, pro případ náhlé potřeby jejího využití;
školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19,
proto:
- při příchodu do školy bude žákům případně dalším vstupujícím osobám měřena
teplota; žáci budou vstupovat přes nádvoří budovy B do šaten (do 8.00 hodin, po
8.00 hodin příchod přes budovu Sirotčí);
- každý je povinen po vstupu do budovy školy provést neprodleně desinfekci rukou
(desinfekce jsou umístěny ve stojanech při vstupu do budovy);
- v případě, že kohokoliv vstupujícího do budovy školy budou patrné příznaky
infekčního onemocnění, nebude taková osoba do budovy školy vpuštěna (proto
necítí-li se tedy žák dobře, měl by zůstat doma); bude-li se jednat o nezletilého
žáka, bude kontaktován zákonný zástupce za účelem bezodkladného převzetí
nezletilého žáka;
- prokáže-li osoba, u níž přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do
budovy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, resp. lékař v oboru všeobecné
praktické lékařství), do budovy jí bude vstup umožněn;
- osobě, u níž přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do budovy v
případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje
praktický lékař pro děti a dorost, resp. lékař v oboru všeobecné praktické
lékařství);
- žákům se doporučuje, aby v učebnách PC nebo v hodinách ve kterých bude
pracováno s přenosnými zařízeními IT ve vlastnictví školy, provedli před
započetím práce na IT zařízeních desinfekci rukou (desinfekce budou k dispozici
v každé učebně);
- umytí a desinfekci rukou žáci provedou vždy při vstupu do učebny praktického
vyučování, kuchyně či dílny;
- žáci, jejichž odborný výcvik je realizovaný mimo školu, jsou povinni respektovat
pravidla dané provozovny souvisejících s COVID-19;
- žáci na školních pracovištích budou příslušným učitelem odborného výcviku
seznámeni s pravidly provozu souvisejících s COVID-19, jež jsou povinni
dodržovat;

-





žáci pracující ve školní kuchyni se řídí pokyny učitele odborného výcviku a
vedoucí kuchyně;
- škola apeluje na žáky, aby se v době přestávek zdržovali primárně ve svých
třídách a nemísili se zbytečně s ostatními třídními kolektivy; pro případ, že je
kontakt nezbytný, dodržovali potřebné rozestupy a minimalizovali tak možnost
případného přenosu onemocnění COVID-19;
- škola dále apeluje na žáky, aby minimalizovali kontakty s cizinci;
- k žákům budou vyučující přistupovat individuálně za účelem doplnění mezer
z doby distanční výuky (březen – červen 2020), proběhne proto zmapování, toho,
co žáci umějí;
- doplnění mezer proběhne primárně v předmětech, ze kterých budou žáci skládat
maturitní zkoušku či závěrečnou zkoušku (jedná se zejména o předměty český
jazyk, cizí jazyk a matematika u maturitních oborů a profilové odborné předměty u
všech oborů);
- v předmětech, které nejsou stěžejní pro maturitní či závěrečnou zkoušku,
proběhne doplnění v takovém rozsahu, aby bylo možno navázat dalším
středoškolským učivem a u žáků dosáhnout dalšího pokroku ve studiu;
z důvodu, že by mohlo dojít k situaci, kdy škola či jednotlivé třídy budou uzavřeny a
byla tak realizována distanční výuka, provede škola zmapování možností realizace
jednotlivých žáků (vybavenost žáka IT technikou a možnost přístupu na internet),
v této souvislosti škola žádá o poskytnutí součinnosti a sdělení relevantních
pravdivých údajů;
pro případ, že se žák ocitne v karanténě, je tuto skutečnost třeba škole neprodleně
sdělit a následně po návratu žáka do školy i doložit příslušným potvrzením od lékaře
či KHS; absence z doložené karantény nebude započítávána do 30% absence.

Vnitřní provozní řád školní jídelny při Obchodní akademii Dr.Albína Bráfa, Hotelové
školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč – stravovací provoz
na ul. Tomáše Bati 609, Třebíč pro šk. r. 2020/21
VZHLEDEM KE COVID-19




Do jídelny mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy přihlášení ke stravování
a zaměstnanci vykonávající dohled nad žáky.
Stravování bude probíhat ve skupinách žáků dle harmonogramu ve vymezených
sektorech.
Odborný výcvik
První obědová přestávka
Druhá obědová přestávka





11:20 – 11:50
12:00 – 12:20
13:05 – 13:25

Po dobu výdeje jsou dveře do jídelny otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou,
madlem.
Před příchodem jednotlivých skupin žáků se ŠJ důkladně vyvětrá. Pokud to
povětrnostní podmínky dovolí, budou otevřena okna i v průběhu stravování.
Po odchodu skupiny žáků se provede dezinfekce povrchů stolů.























Při vstupu do jídelny si každý strávník důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou. K osušení rukou
použije jednorázové ručníky.
Stravu, která bude připravena na podnose včetně příborů, si vyzvedne u výdejního
pultu a následně zkonzumuje ve vymezeném sektoru.
Strávníci konzumují stravu v jídelně na označeném místě. Jídlo ani nádobí
z jídelny nesmí odnášet. Výjimku tvoří výdej stravy v případě 1. dne nemoci žáka,
pokud si nestačí stravu včas odhlásit. V těchto případech si může vyzvednout stravu
připravenou v jednorázovém obalu v době od 11:00 – 11:15 hod. Jídlo vydané
v jednorázovém obalu je určeno k okamžité spotřebě. Jednorázový obal pro žáka
dodá jídelna. Výdej do vlastních nádob se neumožňuje.
Po ukončení konzumace strávník odnáší tác s veškerým použitým nádobím
k odběrovému okénku a neprodleně opouští jídelnu. Na stole nezůstane nic
odloženo.
Školním stravováním se rozumí stravování v době pobytu ve škole nebo školském
zařízení. Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje.
Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nepřítomnosti ve škole
(např.: nemoci a školních akcí). Za neoprávněně odebranou stravu je strávník
povinen zaplatit cenu v plné výši nákladů.
Při přihlašování ke stravování předloží strávník „Přihlášku ke stravování“ a „Svolení
k inkasu“. Strávníkům, kteří jsou více jak měsíc po splatnosti s úhradou, nebude
strava vydána.
Odhlásit jídlo si mohou strávníci na boxu u recepce školy, přes internet, telefonicky
na čísle 566 780 302 a emailem na dankova@oahstrebic.cz. Ve výjimečných
případech přímo v kanceláři jídelny u vedoucí ŠJ.
V jídelně je zaveden systém výdeje stravy na identifikační kartu. Bez karty nelze
stravu odebrat. Pokud se strávník neprokáže platnou kartou nebo náhradní
stravenkou, nebude mu strava vydána.
Dodržování zásad správné výživy, zajištění maximální hygieny a bezpečnosti při
stravování v jídelně a kulturní úrovně stolování je významnou součástí výchovy žáků.
Žákům ubytovaným na domově mládeže je poskytována celodenní strava.
Žákům, kteří vykonávají praxi ve školní kuchyni, je poskytováno 1 hlavní jídlo za
směnu za sníženou cenu /tj. cenu potravin/.
Každý pokoj domova mládeže bude mít určen stálý stůl, u kterého se budou
stravovat ubytovaní žáci.
o Snídaně
4:45 – 7:45
o Obědy
dle harmonogramu tříd, domov mládeže 14:00 – 15:00
o Večeře
17:10 – 17:40
Jídelní lístek je sestavován na dva týdny dopředu s ohledem na správnou výživu
žáků a finanční limit. Je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webových stránkách
školy.
Veškeré vybavení jídelny strávníci nepoškozují, dbají o celkový pořádek a
bezpodmínečně se řídí pokyny zaměstnanců školy. Za bezpečnost a organizaci žáků
při výdeji stravy, za pořádek a kázeň odpovídá pedagogický dozor. Žák je povinen se
řídit pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců ŠJ.
Oděv a tašky se odkládají na určené místo v jídelně.
Školní jídelna na ulici Tomáše Bati 609, Třebíč je nedílnou součástí Obchodní
akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč, proto i zde platí schválený školní řád
v plném rozsahu.
V průběhu školního roku bude strávníku ukončeno stravování ve školní jídelně
jestliže:

- ukončil nebo přerušil studium ve škole
- nezaplatil za stravování v řádném termínu
- hrubě nebo opakovaně porušil řád školní jídelny nebo školní řád.


V případě výhrad ke stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny.

V Třebíči dne 1. 9. 2020
Stanislava Daňková
vedoucí ŠJ

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY JÍDELNY:
Centrální školní jídelna Třebíč
Sirotčí 1341/3, Třebíč
IČO: 70871761

Centrální školní jídelna Třebíč NENÍ SOUČÁSTÍ ŠKOLY A VÝŠE UVEDENÁ vnitřní
pravidla provozu školní jídelny se na ni NEVZTAHUJÍ. Škola nenese odpovědnost za
vnitřní postupy a pravidla, které si Centrální školní jídelna Třebíč stanoví. Je na
zvážení každého zákonného zástupce nezletilého žáka, či na zletilém žáku samotném,
zda využije stravovacích služeb zmíněného zařízení.

Opatření domova mládeže
Opatření domova mládeže:







proběhne aktualizace kontaktů na žáky a zákonné zástupce.
ubytovaný žák je povinen hlásit případné podezření na své infekční onemocnění
příslušné vychovatelce, která je přítomna na domově mládeže; je-li ubytovaný žák
přítomen v domově mládeže v době od 8:00 do 11:30, provede ohlášení sekretariátu
školy paní Čermákové (za tímto účelem zvolí přednostně telefonickou variantu - tel.
566 780 333) a bude se řídit jejími pokyny.
Zakazuje se vstup do domova mládeže ubytovaným osobám vykazujícím příznaky
onemocnění nebo majícím vysoké teploty. Žákům bude ze strany vychovatelek
měřena teplota i při příchodu do domova mládeže.
Je zakázán vstup osob, které nejsou ubytovány v domově mládeže, včetně rodinných
příslušníků. V nezbytných případech a v omezeném počtu lze s příslušnou
vychovatelkou dohodnout vstup rodinných příslušníků při použití osobních
ochranných prostředků (roušky, respirátoru a gumových rukavic), a to na dobu
nezbytně nutnou a pouze tehdy, nebudou-li vykazovat žádné příznaky onemocnění
nebo teploty.



Organizace činnosti domova mládeže bude vychovatelkami přizpůsobena tak, aby se
omezil počet žáků na jednom místě na nezbytně nutný počet a byl zajištěn
dostatečný odstup mezi nimi, tyto pokyny vychovatelek je v tomto ohledu třeba
respektovat.

Žák (ubytovaný žák) je povinen:











při vstupu do budovy školy, domova mládeže, tělocvičny, posilovny, učebny PC či
učebny povinen použít dezinfekci rukou
dle potřeby, s ohledem na provozovanou činnost, si pravidelně a opakovaně mýt ruce
pravidelně a intenzivně větrat místnosti, které využívá k bydlení či dalším činnostem,
souvisejícími s programem domova mládeže
při mytí rukou používá jednorázové ručníky, sušáky či svůj ručník
pravidelně vysypává odpadky z pokoje, nejméně však jedenkrát denně
provádí pravidelný úklid pokoje a osobních věcí a umožní pravidelnou dezinfekci
pokoje
ohlásit jakékoliv zhoršení zdravotního stavu v průběhu pobytu v domově mládeže
a dodržovat pokyny vychovatelky v souvislosti s tímto stavem
v případě, že u něj přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) prokázat, že
netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost,
příp. lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství); neprokáže-li žák tuto skutečnost,
je povinen respektovat zákaz vstupu do budovy školy/domova mládeže
řídit se pokyny a organizací stravování ve školní jídelně, se kterými bude
prokazatelně seznámen, a které samostatně podepíše.

Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka či sám zletilý žák je povinen:











Poskytnout domovu mládeže aktuální kontakty, aby bylo možné spojení v případě
onemocnění žáka ve škole či domově mládeže.
Vybavit žáka ochrannými prostředky – rouškami (více ks), popř. rukavicemi, aby je
mohl použít v případě zhoršení stavu nebo jako svoji ochranu. Od 1. září jsou roušky
v MHD i ostatních hromadných prostředcích povinné.
Informovat domov mládeže o onemocněních žáka – alergie, sezonní alergie, astma
a další, které by mohly ovlivnit jeho zdraví.
Neposílat žáky do domova mládeže s jakoukoliv nemocí, počínajícími příznaky
onemocnění nebo zvýšenou teplotou. Žáci s vyšší naměřenou teplotou (nad 37°C)
nebudou vpuštěni do budovy školy či domova mládeže a zákonní zástupci budou
vyzváni k okamžitému odvozu žáka.
Zajistit co nejrychlejší odvoz žáka z domova mládeže v případě onemocnění,
podezření na onemocnění nákazou COVID 19 či jinou virovou nebo respirační
nemocí.
Žák bude přesunut na izolaci v domově mládeže pouze na nezbytnou dobu, pokud by
odvoz trval více než 24 hod, žák bude převezen do nemocničního ošetření.
Spojit se s praktickým lékařem při onemocnění a řídit se jeho pokyny.

Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování



pokud je žákovi nařízena karanténa a domov mládeže není uzavřen, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí
pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, úplata za
ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci
vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je
v kompetenci ředitele školy (např. odpočty po dnech, týdnech apod.)

