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Pokyny pro dílny VOŠ v době od 11. 5. 2020 

 

1. Studenti posledních ročníků VOŠ a VŠCHT (dále jen studenti) nastoupí do 

dílen k dokončení absolutoria v pondělí 11. 5. 2020 v 8.00 hodin.  

2. Studenti a zaměstnanci podstoupí každý den ve vestibulu změření teploty 

bezdotykovým teploměrem (při teplotě nad 37°C nebudou studenti ani 

vyučující do budovy vpuštěni), dezinfekci rukou u bezdotykového stojanu 

na dezinfekci u vrátnice.  

3. Nikdo ze studentů nebude používat společnou šatnu v přízemí, všichni se 

budou převlékat a přezouvat u dílen. Ihned při vstupu do dílny si vždy 

dezinfikují ruce u bezdotykového stojanu v dílnách (je ovládán nožním 

pedálem). 

4. Vstup do budovy i dílen bude povolen pouze s ochranou úst a nosu 

(rouška, šátek, jiný způsob). Vyučující budou po celou dobu v dílnách 

používat ochranný štít. 

5. Během práce v dílnách budou studenti používat vlastní textilní nebo 

jednorázové roušky (minimálně dvě na den). Pokud budou v dílně 

rozestupy při práci 2 m, nemusí roušky používat, při menších 

vzdálenostech a při společné práci, při cestě na oběd ano. 

6. Po celou dobu práce na praktických zkouškách budou studenti dodržovat 

zvýšená hygienická opatření a pořádek v šatnách, na sociálních zařízeních, 

v dílnách. Během dne budou hlavně sociální zařízení, stoly v šatnách, kliky 

a další plochy několikrát dezinfikovány uklízečkami. 

7. Použité jednorázové roušky budou vyhazovány do označených pytlů, 

textilní roušky uloží studenti do svých sáčků a odnesou na vyprání a 

dezinfekci na ubytování nebo domů. 

8. Studenti se nebudou stýkat se žáky z jiných dílenských skupin, nebudou se 

zdržovat na jiných místech budovy než pro ně určených. Žáci z ostatních 

skupin nebudou do dílen vpuštěni ani dílenskými učiteli. 

9. Během práce si vyučující domluví po skupinách přestávky tak, aby 

nedocházelo ke srocování větších skupin před školou. 

10. Při setkáních u schodů do parku budou žáci a studenti udržovat rozestupy 

2 m, jinak zasáhne policie. 

11. Mimo pondělí 11. 5. a pátku 15. 5. 2020 je pro studenty a vyučující 

zajištěno stravování (obědy) na ZŠ ve Skálově ulici, každý si přihlásí obědy 



individuálně. Doba pro naše žáky a studenty v jídelně bude od 12.00 do 

12.30. Roušky budou moci studenti a zaměstnanci sundat pouze při 

samotném jídle a pití, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce. 

Kantýna během května a června v naší škole nebude v provozu. 

12. Všechny školou poskytnuté hygienické a dezinfekční prostředky jsou 

určeny pro práci v dílnách, nebudou odnášeny domů, na privát. 

13. Všechna nařízení vedení školy a pedagogů v dílnách budou striktně 

dodržována. Studenti budou dbát pokynů vrátných i pana školníka. Pokud 

dojde k porušení těchto nařízení, bude takový student okamžitě nahlášen 

vedení školy a bude vyloučen z další práce na absolutoriu. Absolutorium 

bude opakovat v jarním období příštího školního roku. 

14. Striktní dodržování pravidel bude namátkově kontrolováno vedením 

školy. 

15. Každý bude k práci a k hygieně přistupovat s největší odpovědností. Pokud 

někdo na sobě bude pozorovat příznaky nemoci, nahlásí to svému 

dílenskému učiteli, bude izolován v k tomu určené místnosti, kde bude 

čekat na okamžitý odvoz domů.  

16. V případě, že se objeví nákaza v naší budově, bude škola převedena do 

karantény a absolutoria se tak nedokončí. 

17. Veškerá nařízení provozních řádů dílen, provozního řádu školy a pravidel 

pro práci na maturitních praktických zkouškách jsou nedotčena, zůstávají 

v platnosti. 

 

 

 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy 
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