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ÚVODNÍ INFORMACE K TOMUTO DOKUMENTU
-

Tento dokument upravuje zvláštní pravidla provozu Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o.
s ohledem na Covid-19, který se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských,
hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, kterými je řízen chod školy za normálních
podmínek.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
− Dodržování zásad osobní a provozní hygieny (časté mytí rukou, používání desinfekce na ruce,
desinfekce prostor školy, úklid prostor…)
− Sociální distance (neshromažďovat se v prostorách školy)
− Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) se řídí dle mimořádných opatření a nařízení příslušných
orgánů nebo dle nařízení ředitele školy.
− Neumožnění vstupu do školy nakaženým osobám
− Sledování tzv. semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR
PROVOZ ŠKOLY
− Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. zahájí výuku v plném rozsahu. Školní rok začíná v úterý
1. září 2020 a žáci vstupují do budovy školy dle harmonogramu, který jim byl zpřístupněn na konci
června 2020
− Do budovy školy nebudou vpuštěny osoby, které vykazují symptomy nákazy nemocí Covid-19.
− Všem osobám vstupujícím do budovy školy bude měřena teplota. Do budovy školy nebudou vpuštěni
osoby s tělesnou teplotou nad 37o C.
− Všechny osoby, které vstupují do budovy školy, jsou povinny nosit ochranu úst a nosu (rouška,
respirátor nebo jiné adekvátní zakrytí úst a nosu, dále jen rouška), a to ve společných prostorách školy.
Nařízení nošení roušky při výuce je plně v kompetenci daného vyučujícího ve vyučovací hodině
− První den, kdy žák vstupuje do budovy školy, obdrží formulář čestného prohlášení, který odevzdá
svému třídnímu učiteli.
− Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (jako např. rýma, kašel), je
umožněn vstup do budovy školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
− Pobyt zákonných zástupců žáků, jejich rodičů a dalších osob ve škole bude omezena na minimum –
komunikace bude probíhat až na nezbytné případy online formou (telefonní kontakty a emailové
adresy na všechny vyučující daného žáka jsou uvedeny v osobní zóně; emaily na vedení školy a školní
poradenské pracoviště jsou uvedeny na www stránkách školy; kontaktovat jakéhokoli zaměstnance
školy je možné emailem, a to ve tvaru jmeno.prijmeni@ssgh.cz nebo telefonicky přes centrálu školy
214 001 711).
− Při osobní návštěvě třetích osob je navštívená osoba povinna návštěvu převzít na recepci školy. Ředitel
školy určil jako návštěvní místnost učebnu V001. Po návštěvě je navštívený zaměstnanec povinen
místnost řádně vyvětrat a případně provést desinfekci použitého místa.
− Vyučování podle rozvrhu hodin začne ve čtvrtek 3. září 2020 (první týden se vyučuje do 14:45)
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− Třídní učitelé aktualizují osobní karty žáků v průběhu 1. a 2. září 2020
− Třídní učitelé 1. září 2020 prokazatelně seznámí všechny žáky s tímto dokumentem a s případnými
dalšími nařízeními ředitele školy a právními předpisy (tento dokument bude odeslán do školních
datových schránek všech žáků a zákonných zástupců, a to před začátkem školního roku).
− Všechny důležité informace k provozu školy budou zveřejňovány jako doposud na úřední desce školy.
− Zaměstnanci školy vstupují do budovy školy jejím hlavním vchodem nebo žákovským vchodem. Je
zakázáno vstupovat na dvůr školy (to platí i pro přechody mezi budovami)
− Všechny akce mimo budovu školy, které nejsou nutné k realizaci školního vzdělávacího programu,
budou do odvolání omezeny na minimum.
− V případě konkrétních mimořádných situací ve škole spojených s onemocněním Covid-19 bude škola
vždy postupovat podle pokynů Hygienické stanice
hl. m. Prahy (www.hygpraha.cz,
hdm@hygpraha.cz)
− Při tvorbě plánu DVPP ředitel školy zohlední potřeby profesního rozvoje konkrétních pedagogů v
oblasti formativního hodnocení a kompetencí pro využívání digitálních technologií při výuce.
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
− U žákovského i hlavního vchodu do budovy školy a v každé učebně jsou umístěny prostředky
k dezinfekci rukou.
− Každá osoba vstupující do budovy školy (žáci po uložení osobních věcí do šatny) je povinna si po
vstupu do budovy školy důkladně umýt ruce teplou vodou, mýdlem, popřípadě provést dezinfekci
rukou.
− Každý vyučující je povinen zajistit intenzivní větrání dané učebny po každé vyučovací hodině. Ředitel
školy doporučuje větrání učeben opakovaně, krátkodobě a intenzivně i během vyučovací hodiny.
− V každé učebně a na toaletách jsou k dispozici ručníky na jedno použití nebo osoušeče rukou.
− Úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně, o úklidu je veden záznam.
− Odpadkové koše jsou vynášeny minimálně jednou denně.
− Denně provádí úklidová firma důkladný úklid celé budovy školy. Úklid povrchů a ploch se provádí na
mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Důraz je kladen na
dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce – provádí úklidová firma;
ředitel školy stanovuje povinnost každému vyučujícímu, který ukončil výuku v počítačové učebně
zajistit desinfekci klávesnice a myši dle pokynů manažera IT). Přehled a četnost úklidu jednotlivých
prostor je součástí tohoto materiálu jako jeho příloha. Při úklidu jsou používány prostředky s virucidní
aktivitou.
− Škola není povinna zajistit svým zaměstnancům roušky, které mají charakter osobních ochranných
pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání. Škola zajistila i přes tuto skutečnost
dostatečné množství roušek – pro žáky a zaměstnance školy, pokud dojde k podezření na onemocnění
nemocí Covid19 a pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, a to
na Centru studijní podpory.
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KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
− Pokud bude mít jakýkoli zaměstnanec školy podezření na výskyt onemocnění nemocí Covid-19 (jako
je např. zvýšená teplota nad 37°C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) u nezletilého žáka, sdělí tuto skutečnost službu
konajícímu zástupci ředitele školy, který zajistí případně novou roušku pro takového žáka a oddělení
tohoto žáka od ostatních žáků a učitelů a určí dohled jiného zaměstnance školy. Dále informuje
zákonné zástupce tohoto žáka, kteří jsou povinni jej bez zbytečného odkladu vyzvednout ve škole a
tyto zákonné zástupce poučí o nutnosti kontaktovat telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu. Při předání nezletilého žáka zákonným zástupcům se vyplňuje formulář, který je
přílohou tohoto dokumentu.
− V případě výskytu onemocnění Covid-19 bude škola informována Hygienickou stanicí hl. m. Prahy,
která škole sdělí další pokyny a stanoví postup. V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění
Covid-19 dříve, kontaktuje Hygienickou stanici hl. m. Prahy.
− V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje Hygienická stanice hl. m. Prahy na základě
protiepidemického šetření.
− Pokud bude mít jakýkoli zaměstnanec školy podezření na výskyt onemocnění nemocí Covid-19 (jako
je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) u zletilého žáka, sdělí tuto skutečnost službu konajícímu
zástupci ředitele školy, který zajistí případně novou roušku pro takového žáka a oddělení tohoto žáka
od ostatních žáků a učitelů. Poté je žák povinen školu opustit, a to bez zbytečného odkladu. Službu
konající zástupce ředitele poučí zletilého žáka o nutnosti kontaktovat telefonicky praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu. Při odchodu zletilého žáka ze školy se vyplňuje formulář, který je
přílohou tohoto dokumentu.
− Pokud bude mít jakýkoli zaměstnanec školy podezření na výskyt onemocnění nemocí Covid-19 (jako
je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) u zaměstnance školy, sdělí tuto skutečnost službu
konajícímu zástupci ředitele školy, který zajistí případně novou roušku pro takového zaměstnance.
Takový zaměstnanec ihned opouští budovu školy. Službu konající zástupce ředitele poučí
zaměstnance o nutnosti kontaktovat telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Při odchodu zaměstnance ze školy se vyplňuje formulář, který je přílohou tohoto dokumentu.
− Ředitel školy stanovil místnost pro „karanténu“ osob s podezřením na onemocnění nemocí Covid-19
místnost V224A (pokoj se sociálním zařízením ve 2. patře výškové budovy). Po opuštění této místnosti
takovýmto žákem zajistí službu konající zástupce ředitele důkladné větrání a desinfekci celé místnosti.
− Pokud Hygienická stanice hl. m. Prahy rozhodne o změnách v provozu školy, informuje škola o
vzniklé situaci žáky a jejich zákonné zástupce a dále zřizovatele školy.
POSTUP PŘI VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
− Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem v každé třídě, ve které bude z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků. Prezenční výuka
takových žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci budou pokračovat v prezenčním
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vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat tak, že každá vyučovací hodina v takovéto třídě bude
vysílána v reálném čase konání prezenční výuky přes prostředí Zoom a žákům budou zadávány úkoly
online přes studijní zónu školy. Ve studijní zóně školy naleznou žáci vždy aktuální link na připojení
se do telekonference Zoom. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. V případě potřeby jim škola
zapůjčí technické prostředky.
− Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat
roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální
distanci.
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZAHRANIČÍ A ZAHRANIČNÍ AKCE
POŘÁDANÉ ŠKOLOU
− Při příjezdu žáků nebo zaměstnanců školy ze zahraničí ředitel školy doporučuje řídit se pravidly
nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho
vyplývající viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
− Třídní učitelé provedou v „přípravném týdnu“ analýzu přítomnosti žáků v zahraničí od 15. srpna 2020
do konce srpna 2020.
− ZŘ Hájek provede v „přípravném týdnu“ analýzu přítomnosti zaměstnanců školy v zahraničí od 15.
srpna 2020 do konce srpna 2020.
− Ředitel školy doporučuje předmětovým komisím zvážení realizaci a případnou změnu termínu všech
již naplánovaných zahraničních akcí. Všechny takovéto akce naplánované na školní rok 2020/2021
podléhají opětovnému schválení vedením školy.
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ
− Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu
pracovišť sociálních partnerů, u nichž je praktické vyučování vykonáváno.
− Učitelé praktického vyučování s nimi předem seznámí všechny žáky školy a jejich zákonné
zástupce.
− Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, nebude omezován rozsah praktického
vyučování všech oborů, ve kterých škola poskytuje vzdělávání.

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD
V případě, že bude nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními zakázána osobní přítomnost žáků ve
škole, mohou nastat následující situace:
A) prezenční výuka
− V případě, že se opatření či karanténa týká do 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch,
kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nebude poskytovat vzdělávání distančním
způsobem a žákům budou úkoly apod. zadávány prostřednictvím studijní zóny školy.
B) smíšená výuka
− V případě, že se opatření či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, bude škola
organizovat distanční vzdělávání pro žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci
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budou pokračovat v prezenční výuce. Distanční způsob bude probíhat tak, že prezenční hodina bude
přenášena v reálném čase prostřednictvím Zoomu. Žákům bude práce zadávána prostřednictvím
studijní zóny školy.
C) distanční výuka
− Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením zakázána přítomnost žáků
ve škole dané třídy, bude škola poskytovat pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem.
Pokud bude zakázána přítomnost všech žáků, bude škola pro všechny své žáky realizovat distanční
výuku. Škola stejně jako ve 2. pol. školního roku 2019/2020 přizpůsobí distanční výuku jak
individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Zásady distanční výuky na Střední škole gastronomické a hotelové s.r.o.:
-

-

Vyučující na začátku školního roku zmapují individuální podmínky jednotlivých žáků.
Vyučující dělají vše pro maximální zapojení každého žáka do distančního vzdělávání.
Ředitel školy stanoví jasná pravidla pro rozvržení distančního vzdělávání žáků (rozvrh hodin
vysílání jednotlivých vyučovacích hodin a jejich četnost).
Škola používá jako základní komunikační kanál studijní zónu školy doplněnou o Zoom
Jednotlivé předmětové komise si stanovily jasná pravidla pro hodnocení, se kterými byli žáci
seznámeni na začátku školního roku 2020/2021
Vyučující poskytují žákům efektivní zpětnou vazbu prostřednictvím studijní zóny školy
Vyučující se soustředí na důležité výstupy rámcových vzdělávacích programů a nepřetěžují
žáky ve vyučovacích předmětech, které nejsou stěžejní pro profil absolventa jednotlivých
školních vzdělávacích programů
Vyučující se soustředí především na formativní hodnocení žáků a podporují žáky k dalšímu
učení
Vyučující mají k dispozici technickou i odbornou podporu
Škola zrealizuje v rámci „přípravného týdne“ opětovné školení k LMS Moodle a
připraví videomanuály pro žáky i vyučující pro používání studijní zóny školy
Technickou podporu ke studijní zóně poskytuje Mgr. Jiří Nýdr (jiri.nydr@ssgh.cz) a
Mgr. Martina Pelíšková (martina.peliskova@ssgh.cz)
Technickou podporu k hardware poskytuje Michal Šefl a IT oddělení
(helpdesk@ssgh.cz)
Odbornou podporu k distančnímu vzdělávání poskytují jednotliví zástupci ředitele:
- Denní maturitní studium Mgr. Bronislava Svobodová
(bronislava.svobodova@ssgh.cz)
- Dálkové a kombinované maturitní studium Ing. Lukáš Jašík
(lukas.jasik@ssgh.cz)
- Studium výučních oborů Mgr. Jaroslav Hájek (jaroslav.hajek@ssgh.cz)
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Střední škola gastronomická a hotelová se bude řídit doporučeními Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy

V Praze dne 20. srpna 2020

PhDr. Karel Vratišovský, MBA
ředitel školy
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Přílohy:
Informace zletilý žák
Informace nezletilý žák
Informace zaměstnanci školy
Čestné prohlášení
Rozpis úklidových prací

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení zvláštních pravidel provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

7

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník

INFORMACE

Já,

ZLETILÝ ŽÁK

…………………………………………………,

narozen/a

…………………..,

žák/yně

……………………………………., třídy ………………, jsem byl/a informován/a školou o povinnosti
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Mám též povinnost
neprodleně informovat třídního učitele o postupu určeném praktickým lékařem.

V Praze: …………………………..

Podpis: ……………………………

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení zvláštních pravidel provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
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INFORMACE NEZLETILÝ ŽÁK

Já, …………………………………………………, narozen/a ………………….., zákonný zástupce
žáka/žákyně ……………………………………., třídy ………………, jsem byl/a informován/a školou o
povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce
má též povinnost neprodleně informovat třídního učitele o postupu určeném praktickým lékařem.

V Praze: …………………………..

Podpis: ……………………………

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení zvláštních pravidel provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
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INFORMACE

Z A M Ě S T NA N C E Š K O L Y

Já, …………………………………………………, narozen/a ………………….., jsem byl/a informován/a
školou o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Mám též
povinnost neprodleně informovat příslušného vedoucího pracovníka o postupu určeném praktickým lékařem.

Praze: …………………………..

Podpis: ……………………………

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení zvláštních pravidel provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
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Prostor a bližší specifikace

Odpovědná osoba

Kancláře - vytírání, definfekce stolů, kliky dveří,
spínače světla, baterie umyvadel
Učebny - vytírání, definfekce stolů, kliky dveří,
spínače světla, baterie umyvadel

TORVEL s. r. o.
TORVEL s. r. o.

Učebny PC - klávesnice, myši
Společné prostory - chodby - vytírání, definfekce
sedaček, kliky dveří, spínače světla, fotbálky…
Společné prostory - toalety - vytírání, definfekce,
kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel,
splachovadla, talčítka u zásobníků mýdel a
desinfekce…

vyučující v učebně
TORVEL s. r. o.

Četnost

Prostředky

profesionální chemie Diversey: Sprint
minimálně 1x denně Antibac, Oxivir, Sprint DS, Sanytol
profesionální chemie Diversey: Sprint
minimálně 1x denně Antibac, Oxivir, Sprint DS, Sanytol
po každé vyuč.
hodině
minimmálně 1x
profesionální chemie Diversey: Sprint
denně
Antibac, Oxivir, Sprint DS,
minimálně 3x denně

TORVEL s. r. o.

profesionální chemie Diversey: Oxivir,
Sani Cid, Sani Calc, Sani Clonet, Suma
Chlorsan, Dezon, Lanci

Zajištění tekutých mýdel, desinfekcí a jednorázových ručníků
Hlavní vchod, žákovský vchod, učebny, toalety

TORVEL s. r. o.

průběžně

Zajištění desinfekce prostor školy - ionizátor
Budova školy

TORVEL s. r. o.

1x denně (v noci)

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 – Braník
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Rozpis úklidu

