
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání  
Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 9 
 

Ochrana zdraví a provoz SOU gastronomie a podnikání pro období  

přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky v období do konce školního  

roku 2019/2020 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci / zletilí žáci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti 

na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy odevzdá žák 

podepsané „Čestné prohlášení“ v přidělené učebně. 

Zletilý žák podepíše „Čestné prohlášení“ sám, u nezletilých žáků musí být podepsáno 

zákonným zástupcem.  

Formulář „Čestného prohlášení“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy 

www.sougastro.cz v záložce „Ke stažení“.  

 

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, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud 

žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto 

vědomím.  

http://www.sougastro.cz/
https://www.sougastro.cz/ke-stazeni/


Skupinové vzdělávací aktivity formou konzultací budou probíhat od 13. 5. 2020 za účelem 

přípravy žáků na maturitní a závěrečné zkoušky v rozsahu předmětů v rámci maturitních 

a závěrečných zkoušek. 

• Osobní přítomnost žáků na konzultacích není povinná. 

• Konzultace ve skupinách budou probíhat od 8:00 do 12:00 hod, a i nadále platí pro 

všechny žáky pokračování distanční (on-line) výuky. 

• Individuální konzultace jsou možné po předchozí dohodě žáka s vyučujícím maximálně 

do 14:20 hod. 

Vzhledem k situaci spojené s COVID–19 se vzdělávací aktivity uskuteční formou 

konzultací jen v objektu SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 362/3,  

198 00 Praha 9 (z důvodu dodržení ochrany zdraví a hygienických předpisů se zajištěním 

průběžného čištění a desinfekce školních povrchů a předmětů). 

• Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená     

krizovými opatřeními, zejména:  

o Zakrytí úst a nosu rouškou. 

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

• Příchod ke škole a pohyb před školou 

o Zákaz shromažďování žáků před školou. 

o Postupovat dle organizace pohybu žáků před školou.  

o Dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

• Vstup do budovy školy 

o Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

o Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

o Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky.  

o Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Dojde-li k jejich 

opakovanému nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 

žáka z přípravy. 

o Žákům bude při příchodu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.  



• Pravidla pro pobyt v budově školy a ve třídě 

o U vchodu do školy projde každý žák desinfekční zónou. 

o Každá třída je vybavena desinfekcí a papírovými ubrousky a žák pravidelně provádí 

desinfekci rukou. 

o Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin žáků ve třídě je neměnné. 

Ve třídě platí zásada – jeden žák v jedné lavici.  

o Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné 

ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku. 

o V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Vždy záleží na rozhodnutí 

vyučujícího. 

o Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

o Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

o V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

o Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

• Školní stravování 

o Žáci mají možnost se stravovat formou svačinových balíčků včetně nápoje, které 

si mohou ve škole zakoupit. 

• Při podezření na možné příznaky COVID -19

o Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 

jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

o Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej 

do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce u nezletilého žáka. 

Je nutné takového žáka s příznaky okamžitě vyzvednout (zletilý žák opustí školu 

v nejkratším možném čase při dodržení pravidel pro cestu ze školy). O podezření 

informuje pedagog neprodleně vedení školy. 

 

 

 



•  Pravidla pro organizaci praktického vyučování 

o Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci 

praktického vyučování se aplikují stejně jako ve škole.  

o V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky 

posledních ročníků na žákovských pracovištích, v souvislosti s přípravou 

na závěrečnou zkoušku. 

o Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Příloha: Možné uspořádání třídy 

 

 


