
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO PROVOZ JEZDECKÉ AKADEMIE  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 (VZHLEDEM KE COVID – 19)  
 

 Pohyb v areálu školy bude probíhat bez omezení, nebudou omezeny velikosti skupin a tříd žáků.  

 Pohyb cizích osob ve škole není omezen, cizí osoby jsou povinny používat ochranu dýchacích cest.  

 Žáci, zaměstnanci a další osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Onemocnění žáků a zaměstnanců školy je nutno vždy hlásit ředitelce školy.  

 Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány v on line systému Edookit, na webu školy a na 

nástěnce v přízemí školy.  

 Výuka žáků bude dle možností probíhat v jejich kmenových třídách.  

 Žáci i zaměstnanci školy důrazně dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a 

kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole.  

 V průběhu dne dochází k častému a intenzivnímu větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, 

a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 

o přestávce i během vyučovací hodiny.  

 Pravidla pro provoz školy budou aktualizována a doplňována vždy dle platných hygienických  

a protiepidemických opatření. 

 

Škola je vybavena:  

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou – v každé třídě a na každé toaletě  

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě 

podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19 – v ředitelně školy  

 Přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní 

roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy – v ředitelně 

školy.  

 Čisticími a dezinfekčními prostředky – v úklidové místnosti  

 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  
Škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u žáků a zaměstnanců, měření teploty u 

každého žáka však škola provádět nebude.  

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění volí škola tento postup:  

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka 

– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí nebo odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.  

b)  příznaky se vyskytnou, jsou patrné až v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k 

poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu 

izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zák. zástupce nezletilého žáka a 

domluvení dalšího postupu; v případě ubytování na DM informování ředitele DM, zletilý žák opustí v 

nejkratším možném čase budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má 
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 

použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

 


