
   

 

 

 

 
 

 

Rozhodnutí ředitele školy 
 

v souvislosti s ochranou zdraví žáků a provozem 

Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. 

v období přípravy na závěrečné, maturitní a 

přijímací zkoušky od 11. května 2020 do konce 

školního roku 
 

(pro žáky školy a další osoby vstupující do budovy školy) 

  



   

 

Stanovuji tímto základní pravidla fyzické přítomnosti žáků Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. a 
dalších osob v budově školy, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a usnesením 
vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 
bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 nebo COVID-19) na území České republiky 
nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
Vláda ČR o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

  Základní informace k pobytu žáků po 11. květnu 2020 ve Střední škole gastronomické a hotelové 
s.r.o.  

� Tato pravidla postihují základní provozní podmínky na Střední škole gastronomické a hotelové s.r.o. 
v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky a  
s přípravou žáků na přijímací zkoušky na střední školu. 

� Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je opět umožněna přítomnost žáků ve škole, a to pouze 
žáků posledních ročníků za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku. 

� V případě nezletilých žáků škola a její zaměstnanci komunikují vedle tohoto žáka také s jeho 
zákonnými zástupci, jejichž souhlas s pobytem ve škole je nezbytný. 
 

  Pravidla pro cestu z domova do školy a ze školy domů 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména:  

� Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouška, šála apod.  

� Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

 

  Příchod žáků, zaměstnanců a dalších osob ke škole a pohyb před školou  

Konzultace ve škole za přítomnosti žáků vypisují jednotliví vyučující obdobně jako výuku prostřednictvím 
distančních aktivit a online setkávání.  
Termíny konzultací pro jednotlivé třídy / skupiny předá učitel Centru studijní podpory, a to v pracovní dny 
mezi 8:00 a 17:00. 
 
Žáci jsou povinni se na fyzickou konzultaci ve škole přihlásit prostřednictvím Centra studijní podpory: 

- email: centrum@ssgh.cz  
- telefon: 241 001 700 

 
Žáci a další osoby (vyjma zaměstnanců školy), které vstupují do školy, jsou povinny zachovat tato pravidla 
pohybu v areálu školy: 

� Před školou, v areálu a budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu – rouška, šála, apod. 
� Žákům se zakazuje shromažďovat se před školou v hloučcích.  
� Žáci jsou povinni dodržovat minimální odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. V případě, že se sejde více žáků před školou, vytvoří frontu od žákovských vchodových 
dveří (v suterénu budovy vedle studijního oddělení) v odstupech 2 metry. 



   

 

� Žáci budou do budovy školy vpuštěni nejdříve 5 minut před objednanou konzultací, a to za těchto 
podmínek: 

- Žáci vstupují jednotlivě po předložení vstupní karty pověřenému pracovníkovi školy. 
- Při své první návštěvě školy v daném kalendářním týdnu žák předá pověřenému 

pracovníkovi školy čestné prohlášení (platí jeden kalendářní týden). 
- Pověřený pracovník školy změří všem žákům vstupujícím do budovy školy teplotu 

bezdotykovým teploměrem a výsledek zapíše spolu s časem do tabulky prezence žáků ve 
škole. 

- Žák je povinen se po vpuštění do budovy školy okamžitě odebrat do místnosti, kde probíhají 
konzultace (seznam bude vyvěšen na vstupních dveřích do školy).   

� Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy, nikoliv případným doprovázejícím 
osobám. 

 
Všichni zaměstnanci školy, kteří vstupují do školy, jsou povinni zachovat tato pravidla pohybu v areálu 
školy: 

� Před školou, v areálu a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu – rouška, šála, apod. 
� Zaměstnanci školy vstupují do budovy školy hlavním vchodem a jsou povinni ihned po svém 

příchodu kontaktovat pracovníky Centra studijní podpory, se kterým se domluví na změření teploty 
(v případě nepřítomnosti CSP ihned napíší email o pobytu ve škole na centrum@ssgh.cz).   

 
Pohyb v budově školy  

� Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách ochranné pomůcky 
k zakrytí úst a nosu – roušky, šály apod.  

� Stanovení povinnosti mít zakrytá ústa a nos v učebně při konzultaci je v kompetenci jednotlivých 
vyučujících. 

� Každý žák a zaměstnanec školy je povinen mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.  
� Žáci jsou povinni se po příchodu do školy odebrat ihned do místnosti, ve které probíhají konzultace: 

- Konzultace jednotlivých vyučujících se konají pouze v CSP přidělených místnostech (ty jsou 
přidělovány tak, aby se žáci nepotkávali na toaletách nebo chodbách) 
(přednostně H001, H004, H008, H012 / H103, H107, H111) 

- V každé místnosti určené ke konzultacím jsou k dispozici: 
 Desinfekční prostředky na ruce 
 Jednorázové papírové ručníky 
 Desinfekce na zařízení učebny + hadr 

� Prostor společných šaten je uzavřen – žáci se nepřezouvají a svůj svrchní oděv odkládají v přidělené 
místnosti pro konzultaci. 

� Učitelé v rámci jednotlivých konzultací organizují pohyb žáků po škole tak, aby na toaletu odcházel 
maximálně jeden muž a jedna žena současně. 

� Žákům a zaměstnancům je zakázáno se zdržovat na chodbách, vytvářet hloučky, hrát „fotbálky“ apod.  
� Při veškerých přesunech v budově školy jsou všichni povinni dodržovat odstupy 2 metry.  
� Vyučující je povinen zajistit minimálně jednou za hodinu větrání místnosti alespoň po dobu 5 minut.   
� Toalety a místnosti určené pro konzultace, kabinety a další místnosti, ve kterých se žáci, učitelé a další 

pracovníci školy nacházejí, jsou důkladně čištěny minimálně jednou denně.  
� Dezinfekce povrchů nebo předmětů jako např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové 

myši… je prováděna minimálně dvakrát denně.  
� Odpadkové koše v učebnách jsou vyprazdňovány minimálně jednou denně. 

 



   

 

� Jídelna ani školní bufet nejsou v provozu. 
 

  Ve třídě  

� Po příchodu do místnosti, ve které se koná konzultace, je každý žák povinen použít dezinfekci na ruce.  
� Maximální počet žáků v jedné konzultační skupině stanovuji na maximálně 14 v případě konzultací 

k závěrečné nebo maturitní zkoušce a maximálně 15 v případě konzultací a přípravy na přijímací 
zkoušku. 

� Vyučující zodpovídá za skutečnost, že každý žák bude sedět sám v lavici ve třídě.  
� V průběhu pobytu ve třídě určuje povinnost nošení roušky vyučující. Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu než 1,5 m (skupinová práce), jsou všichni povinni roušky nosit i ve třídě   
� Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
� Vyučující je zodpovědný za takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup 

mezi žáky nejméně 1,5 metru osob od sebe.  
� Pokud žák opustí učebnu, je povinen při svém návratu použít desinfekční prostředek na ruce nebo si 

umýt ruce ve třídě. 
� Evidenci o docházce žáků do školy vede Centrum studijní podpory a zároveň každý vyučující na své 

konzultaci.   

  Postup zaměstnanců školy v případě podezření na možné příznaky COVID-19  

� Zakazuji tímto pobyt ve škole všem osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat známým příznakům COVID-19 (tedy zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 
čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).  

� Všechny osoby, které vstupují do školy, jsou povinny svůj pobyt nahlásit CSP, které zajistí minimálně 
jednou denně měření teploty bezkontaktním teploměrem. 

� Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, kontaktuje ihned vyučující zaměstnance 
CSP. Pokud je žák zletilý, opustí ihned budovu školy. Pokud je žák nezletilý, bude umístěn do učebny 
H002 a pracovnice CSP kontaktují zákonného zástupce tohoto žáka s požadavkem okamžitého 
vyzvednutí žáka ze školy.  

� O podezření informuje CSP spádovou hygienickou stanici.  
Hygienická stanice hl. m. Prahy, 773 782 850 a 773 782 856 

� Pokud se příznaky objeví u zaměstnance školy v průběhu konzultací, kontaktuje pracovnice CSP a 
opustí ihned školu.   
 

  Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické 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. Porucha 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 školy, který osobně nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti  naplňuje 
alespoň jeden bod uvedený výše. 

Žádám všechny rodiče a zákonné zástupce, aby důkladně zvážili všechny rizikové faktory, pokud žák patří 
do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím nebo rozhodli o 
neúčasti žáka na vzdělávacích aktivitách a závěrečných nebo maturitních zkouškách. 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák nebo jeho zákonný zástupce každý týden čestné prohlášení. Pokud 
žák toto čestné prohlášení neodevzdá, nebude mu umožněn vstup do budovy školy 
 
  Možné vzdělávací aktivity a konzultace za přítomnosti žáků ve škole  

� Střední škola gastronomická a hotelová zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví za fyzické přítomnosti žáků ve škole od 11. května 2020, a to pouze pro 
žáky posledních ročníků a za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo konzultace 
žáků posledních ročníků základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušku na střední školu. 

� Tyto aktivity mají formu konzultací či cvičných testů v malých skupinách. Veškeré další aktivity 
podléhají schválení ředitele školy.   
 

  Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování žáků posledního ročníku 

� Výše uvedená pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek se aplikují i pro případné 
praktické vyučování žáků posledních ročníků. Realizaci tohoto praktického vyučování navrhne řediteli 
školy zástupkyně ředitele pro praktické vyučování. 

� Praktické vyučování pro žáky posledních ročníků bude realizováno zejména na školních pracovištích 
(kuchařské studio Na Líše, učebna stolničení Vrbova), a to jako příprava na závěrečnou nebo maturitní 
zkoušku 

� Zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování zajistí, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami 
účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí a náčiní apod.  s 
možným využitím dezinfekčních prostředků.  

  
 
 
 
 
V Praze dne 4. května 2020     PhDr. Karel Vratišovský, ředitel školy 


