
Pokyny k nástupu žáků na odborný výcvik od 1. 6. 2020 

Použité zkratky:  UOV – učitel odborného výcviku 

   OV – odborný výcvik 

 

1. Obecné informace pro všechny obory 

ROUŠKY 

• Všichni žáci přicházející do budovy mají nos i ústa zakryty rouškou (NIKOLI NÁKRČNÍKEM 

NEBO ŠÁTKEM).  Po příchodu do budovy povinně  provedou dezinfekci rukou (stolek 

s připravenou dezinfekcí) a službě z řad pedagogů odevzdají Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

• Do budov OV mají vstup pouze žáci a vyučující. Případný doprovod žáků má vstup do 

budov OV přísně zakázán. 

• Během pohybu v budově musí všichni používat roušku. Každý žák bude dle MŠMT 

vybaven minimálně 2 ochrannými rouškami a sáčkem pro odkládání roušek. Bez 

ochranné roušky se žák NESMÍ účastnit přípravy a musí být z budovy vykázán. (V případě 

akutní potřeby mohou žáci využít rezervy ochranných roušek, kterými disponuje škola. 

Roušku poskytne UOV za úplatu 20,- Kč.) 

• V průběhu vlastní výuky žáci mohou roušky odkládat při dodržení bezpečnostního 

odstupu (2 m) a po dohodě s vyučujícím. Ve všech dalších fázích pohybu na pracovišti OV 

ve skupinové výuce musí mít žáci nasazeny ochranné roušky. 

• Ochranné roušky též musí mít žáci nasazeny během pohybu po pracovišti. Totéž platí i 

při odchodu z pracoviště.  

ŠATNY 

• Z hygienických důvodů je přísně zakázáno využívat 1 šatní skříňku DVĚMA a více žáky, 

každý si ukládá věci do své vlastní šatní skříňky. 

 

VÝUKA 

• V měsíci červnu bude u tříletých oborů probíhat pouze  odborný výcvik dle 

harmonogramu UOV (nemusí být každý den). 

 

DODRŽOVÁNÍ HYGIENY A VĚTRÁNÍ  

• V souvislosti s danou situací je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky.  

• Při předávání nářadí a zařízení na OV je nutné postupovat kontrolovaně s využitím 

dezinfekce. 

• Během výuky bude probíhat větrání dle pokynů UOV, minimálně 1x za hodinu po dobu 5 

min. 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

• Při prvním vstupu do budovy žák předá pedagogickému pracovníkovi vyplněné Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

 



 

2.  Specifické informace pro jednotlivé obory 

KUCHAŘ-ČÍSNÍK 

• Šatní skříňky jsou posíleny o jednu místnost pro dívky:  

šatna č. 8 - chlapci  

šatna č. 11 - dívky  

šatna č. 9 – dívky  

• Profesní pracovní oblečení budou mít žáci až dle pokynů UOV.  

• Před vstupem do výrobního a odbytového zařízení opět proběhne dezinfekce rukou. 

• Před konzumací připravených pokrmů si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na 

ruce.  

• Pro konzumaci musí být zajištěny dostatečné rozestupy a roušku jsou žáci povinni 

odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

• Žáci využívají pouze toalety určené pro odborný výcvik a je důležité dodržení všech 

hygienických pravidel včetně dezinfekce rukou. 

• Žáci mají na paměti, že v souvislosti s danou situací a činností v potravinářském 

oboru, je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky.  

• Zakazuje se volný pohyb po budově školy. 

 

 KREJČÍ 

• Po příchodu do budovy školy, přezutí a odložení svrchního oděvu do skříněk, které 

mají žákyně přidělené od září 2019, nastoupí  na odborný výcvik a nadále se budou 

řídit pokyny UOV p. Štrynclové. 

• Svačiny (pečivo) v tomto období nebude k prodeji. 

• Žákyně využívají pouze toalety určené pro odborný výcvik a je důležité dodržení 

všech hygienických pravidel včetně dezinfekce rukou. 

• Zakazuje se volný pohyb po budově školy. 

 

CUKRÁŘ, PEKAŘ 

• Po příchodu do budovy cukrářských a pekařských dílen a provedení dezinfekce, 

vchází do šaten žáci tak, aby zde byl max. počet 6 osob.  

• Při vstupu do výrobních místností opět proběhne dezinfekce rukou. 

• Všichni se nadále se budou řídit pokyny UOV. 

• Přestávky na svačiny budou mít žáci postupně, po jednotlivých skupinách (koordinují 

UOV – p. Hebká, p. Šulcová, p. Mašková, p. Šimůnková, p. Eliáš). Po skupinách bude 

probíhat i odchod do šaten po ukončení výuky. 

• Žáci mají na paměti, že v souvislosti s danou situací a činností v potravinářském 

oboru, je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky.  

• Po použití toalety je zvlášť důležité dodržení všech hygienických pravidel včetně 

dezinfekce rukou. 

 

 



TRUHLÁŘ 

• Žáci dodržují všechny pokyny obecně uvedené pro všechny obory. 

• Mají na paměti, že po použití toalety je zvlášť důležité dodržení všech hygienických 

pravidel včetně dezinfekce rukou. 

• Všichni se nadále budou řídit pokyny UOV. 

• Přestávku na svačinu koordinuje UOV. 

 

V Nové Pace 27. 5. 2020       

Vypracovala: Ing. Ladislava Kocourková v.r.   Schválil: Mgr. Petr Jaroš v. r. 


