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 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 

Obchodní 282, 542 24 Janské Lázně  

 

Preventivní a protiepidemická opatření  

aktualizace k 3. 5. 2021 
 

Níže uvedená opatření jsou platná k 3. 5. 2021, dále budou aktualizována v souladu 

s platnými protiepidemickými opatřeními. 

 

• žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, 

• žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nošení respirátoru s označením FFP2, KN95, 

případně nanoroušky ve všech prostorách školy a internátu, výjimkou je pouze pokoj, na 

kterém je žák ubytován, 

• všichni žáci ubytovaní v internátu jsou vybaveni vlastními respirátory (FFP2 nebo KN95) 

v dostatečném množství s ohledem na pravidelnou výměnu, 

• vstup žáka i zaměstnance do budovy školy a internátu je podmíněn podrobením se 

testování antigenním testem s negativním výsledkem, testování bude probíhat tzv. 

samoodběrem, v individuálních případech s asistencí třetí osoby, 

• testovacím dnem je neděle/pondělí (dle příjezdu), o výsledcích testování se vede evidence, 

• v případě příjezdu do školy v jiný den je žák/zaměstnanec testován bezprostředně při 

příjezdu a následně poté v pravidelný testovací den (neděle/pondělí), 

• testování se neprovádí:   

o u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo POC antigenního testu 

provedeného v jiném odběrovém místě, který není starší 48 h, a pokud tyto osoby 

nemají příznaky COVID-19, 

o u osob, které prodělaly COVID-19 a doloží toto SMS s oznámením KHS o pozitivním 

výsledku PCR testu – 90 dní od tohoto výsledku se nemusí testovat 

o u osob, které prokáží certifikátem MZ ČR o očkování proti onemocnění COVID-19, že 

uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky 

• v případě pozitivního výsledku antigenního testu žáka je bezprostředně informován zákonný 

zástupce žáka (v době výuky třídním učitelem, po výuce vychovatelem ve službě), následně je 

žák odveden na izolaci, škola požaduje bezodkladný odvoz žáka zákonným zástupcem nebo 
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rodinným příslušníkem k zajištění domácího léčení, zákonný zástupce následně telefonicky 

kontaktuje praktického lékaře žáka, který vystaví žádanku na PCR test, 

• čas příjezdů do internátu byl s ohledem na testování přechodně upraven v příjezdový den 

nebo neděli do 18 hodin, 

• v jednotlivých učebnách školy je zajištěno distanční uspořádání lavic, rozvrh hodin dbá na 

homogenitu tříd a minimalizaci přesunů, 

• pedagogové školy i internátu opakovaně edukují žáky o řádné osobní hygieně žáka 

a správném mytí rukou – 20-30 sekund teplou vodou a mýdlem a následné dezinfekci rukou, 

• pravidelně je prováděna dezinfekce ploch a povrchů prostředkem s virucidním účinkem a je 

zajištěno pravidelné větrání prostor, důraz je kladen zejména na dezinfekci madel, klik, 

spínačů světel, splachovadel, výtahů a klávesnic počítačů na PC učebně,  

• v důsledku ochrany zdraví žáků jsou zakázány vzájemné návštěvy žáků na pokojích 

a v učebnách jiných tříd, 

• společenské místnosti mohou být v současné době využívány vždy pouze jedním žákem, a to 

k přípravě pokrmu a následné konzumaci,  

• v případě, že jsou u žáka patrné příznaky covid-19 (horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 

v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) hned při 

příjezdu, nebude žák vpuštěn do budovy školy,  

• pokud se příznaky projeví až během pobytu, bude žák s podezřením na onemocnění COVID-

19 neprodleně umístěn na izolaci na pavilonu B, kde se podrobí antigennímu testu, o situaci 

bude informován jeho zákonný zástupce, který žáka doprovodí do domácího léčení,  

• škola upozorňuje zaměstnance, zákonné zástupce a rodinné příslušníky žáků, že osoby 

s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, což deklarují i cedule 

s upozorněním na vstupech do všech budov, 

• při vstupu do budov školy, učeben, společenských místností a vstupu do jídelny jsou 

umístěny dezinfekce na ruce v dávkovačích, k bezpečnému osoušení rukou slouží 

jednorázové utěrky, 

• na použité ochranné pomůcky jsou vyhrazeny označené odpadkové koše, které jsou 

vynášeny min. jednou denně, 

• použité prádlo z internátu se skladuje ve skladu špinavého prádla v uzavřených obalech, dále 

je práno při teplotách nad 60 °C, 

• školní jídelna/výdejna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí 

probíhá při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí zajištěn 

finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C, 
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• žákům i zaměstnancům školy a internátu je důrazně doporučeno využívat k setkávání 

venkovní prostory a dodržovat distanci, 

• skupinové aktivity jsou povoleny v rámci homogenní skupiny v počtu šesti žáků, 

• v případě aktivity v tělocvičně nebo klubovně, ručí za dezinfekci prostor pedagog konající 

dozor při této aktivitě, 

• v jídelně platí též povinnost nošení respirátoru, vyjma samotné konzumace, 

• strávníci jsou rozděleni maximálně po čtyřech u jednoho stolu, stoly jsou umístěny 2 m od 

sebe, 

• stravování žáků bude opět probíhat v rozdělených skupinách (vlnách), a to u snídaně a 

oběda, večeře a víkendové stravování s ohledem na nižší počet žáků rozdělení do skupin 

nevyžadují, konkrétní rozdělení do skupin bude žákům k dispozici na nástěnkách, 

• veškerá aktuální opatření a doporučení týkající se COVID-19 budou zveřejňována 

a aktualizována na webových stránkách školy na adrese www.oajl.cz. 

http://www.oajl.cz/

