
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dodatek č.2  k pokynu ředitele školy na provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke COVID-19 
 
 

Úvod: 
Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17.9.2020 se pokyn ředitele k provozu škol a 
školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 mění a doplňuje: 

 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY: 

- Od pátka 18.9.2020 do odvolání platí povinnost nošení roušek, případně jiné ochrany horních dýchacích cest 
ve všech vnitřních prostorách školy nevyjímaje. Roušky, případně jinou ochranu horních dýchacích cest jsou 
povinni nosit všichni pracovníci i žáci školy ve všech vnitřních prostorech školy, včetně učeben.  Ochrana 
dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter 
neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje, výuka sváření 
apod.).  

- Pracovníci školy nemusí ochranu dýchacích cest nosit v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – 
typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. 

- Povinnost nosit roušky se nadále nevztahuje na domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované žáky. 
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JIDELNY: 

- Ve vnitřních prostorech školní jídelny je zakázána přítomnost více strávníků, než je míst k sezení. 
- Strávníci jsou povinni  dodržovat odstup min. 2 metry. 
- Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor školní jídelny je zajištěna možnost dezinfekce rukou. 
- Dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny strávníků, v případě výdeje přes 

výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny. 
 

Ve všech ostatních bodech zůstává Pokyn ředitele v platnosti v původním znění. 
 

 
 V Hořicích 18. 9. 2020  
 
 
            Ing. Stanislav Neuman 
          ředitel školy  
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