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Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví žáků a žákyň SŠDV s.r.o.
před nákazou Covid 19
Označení dokumentu : COVID 19/04/2020

Měsíc /rok : 08/2020

Nařízení ředitelky školy – studentům a studentkám, zákonným zástupcům
školy, maturantům a cizím osobám.
Organizace školy a podmínek provozu na škole dle pokynů MŠMT od 1.9.2020
a organizace profilové MZ 7.9.2020:
1. Do školy přichází student a studentka pouze v případě, že se cítí dobře s vyplněným Čestným
prohlášením, s rouškou, umyje si ruce a dodržuje hygienická pravidla a dezinfekci rukou.
2. Doporučuji prvních 14 dní, abychom všichni nosili ve škole a společných prostorách školy
roušku – jedná se zatím jen o doporučení ŘŠ, ne nařízení! Důvodem tohoto mého doporučení je
ochránit zdraví vás všech a zaměstnanců školy protože nikdo v tuto chvíli nevíme odkud přijíždíme,
kde jsme se zdržovali a podobně.
3. Imatrikulace 1. ročníku proběhne v případě příznivého počasí 1. 9. na hříšti, rodiče budou mít
roušky a rozptýlí se na školním pozemku. V případě špatného počasí se imatrikulace prvních ročníků
bude konat ve třídě, bez účasti rodičů.
4. Žádám všechny zákonné zástupce, aby neposílali do školy nemocné děti. Odpovědnost je nyní na
každém z nás, omlouvejte elektronicky.
5. Zakazuji jakoukoli stigmatizaci studentů či studentek a zaměstnanců školy.
6. Studenti a studentky školy se řídí vnitřním nařízením ředitelky školy – budete seznámeni ve
škole a rodičům je zpřístupněn dokument na škole online.
7. Všem studentům a studentkám doporučuji se zdržovat ve třídě a používat nejbližší WC v dosahu
třídy.
8. Volný pohyb po škole omezte na škole na minimum, abychom eventuelně předešli komunitnímu
přenosu.
9. 7. 9.2020 v době profilové maturitní zkoušky je zakázáno maturantům pohybovat se v budově,
do školy vejděte pouze s ochrannou rouškou, dodržujte hygienu a dostavte se na zkoušku.
10. Do budovy školy je zákaz vstupu cizím osobám. Cizí osoby vstupují jen po předem sjednaném
ohlášení a zaevidují se do knihy příchodu u vchodu.
Milí studenti a studentky,
zažíváme všichni novou situaci, nepíše se mi úplně dobře toto nařízení. Ale spoléhám na vás, na sebe, na
učitele a na rodiče, že zvítězí Zdravý rozum ! Vždycky nám to šlo, vždycky se podařilo u nás na Diplomce
situaci zvládat. Nechám roušky zatím na vašem zvážení, nejsem lékař. Ale chovejme se prosím přirozeně a
nenechme si oslabit psychiku. Věřím, že vše zvládneme, kdykoli se na mě s důvěrou obraťte, jsem vám
k dispozici ! Těším se na Vás a věřím, že to bude dobrý školní rok !

V Mostě 31.8.2020

Vladimíra Ilievová
Ředitelka školy

