
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 

Hygienické podmínky pobytu ve škole 

Platné od 1. 9.  2021 

1. Žák vstupuje do školy zdravý, bez infekčních příznaků (např. kašel, teplota, rýma, dušnost, ztráta chuti, 

čichu…..)   

 

2. Při vstupu do školy 1. 6. a 9. září 2021 budou žáci testováni na onemocnění COVID 19 dle zveřejněného 

harmonogramu. Žák se též může prokázat potvrzením: 

- že byl testován metodou PCR v posledních 7 dnech, nebo 

- že byl testován metodou antigenního testu v posledních 72 hodinách, nebo 

- že od prodělání onemocnění COVID-19 neuplynulo více než do 180 dní, nebo 

- že byl očkován proti onemocnění COVID 19  

 

3. V ostatních dnech týdne vstupuje žák do školy vchodem u šaten. 

 

4. Při vstupu do školy si žák desinfikuje ruce. 

 

5. Povinnost nošení respirátorů, případně nanoroušek s ochranou nejméně 94%, neplatí při vyučování 

ve třídách či laboratořích. V ostatních prostorách školy je nošení roušek povinné. 

 

6. Během pobytu ve škole, pokud je to možné, dodržuje žák bezpečnou vzdálenost 1,5 m od ostatních 

osob a neshromažďuje se ve větších skupinách. 

 

7. Žák si co nejčastěji myje a desinfikuje ruce (po použití WC, ve školní jídelně, laboratořích, učebnách, po 

použití počítačů apod.). 

 

8. Při vstupu do školní jídelny se žák řídí Řádem školní jídelny. Po konzumaci oběda se ve školní jídelně 

nezdržuje. 

 

9. Šatny používá žák pouze při příchodu a odchodu ze školy. Během přestávek se žáci v šatnách 

neshromažďují.  

 

10. Během vyučování zajišťuje služba ve třídě ve spolupráci s učiteli řádné větrání učeben.  

 

11. Při praktické výuce ve škole a na pracovištích smluvních zaměstnavatelů se žák řídí hygienickými 

pravidly příslušných pracovišť a aplikuje hygienická pravidla nastavená ve škole. 

 

12. Žák vstupuje do kanceláře školy pouze v úředních hodinách, denně 7.30 – 8.00 hod. a 9.35 – 9.55 hod. 

a dodržuje od zaměstnanců odstup alespoň 1,5 m. 

Zpracováno dle Informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení a Mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví. 

 

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka školy v.r. 


