NÁVRAT ŽÁKŮ DO VÝUKY 26. 4. 2021

22.04.2021
Odborný výcvik, odborné praxe

Návrat žáků do výuky 26. 4. 2021

INTERNÍ/INTERNAL

ODBORNÝ VÝCVIK A ODBORNÁ PRAXE
od 26. 4. 2021

01

Výuka
▪ 06:00 – 13:30
08:00 – 14:00

2., 3., 4. ročníky
1. ročníky

▪ Rotace OV dle rozvrhu distanční/ prezenční výuka
▪ Teoretická výuka je nadále zajištěna distančně.

02

Ubytování a stravování v domově mládeže
▪ Domov mládeže Mladá Boleslav, Jičínská

nástup od neděle 25.04.2021, 18:00 - 21:00

▪ Domov mládeže Turnov

nástup od neděle 25.04.2021, 16:00 – 21:00

▪ Stravování zajištěno standardně v souladu s hygienickými opatřeními.

03

Podmínky osobní účasti
▪ Absence příznaků onemocnění COVID-19
▪ Podmínka podstoupení testování, které je organizováno bezplatně školou, dle standardu ŠKODA
AUTO a v souladu s nařízeními MŠMT před zahájením výuky
▪ Zákaz vstupu do budovy školy bez negativního testu
▪ Testování proběhne v tělocvičně SOUs dle předem stanoveného časového harmonogramu nebo
v domově mládeže v den příjezdu.
V souladu s platnými nařízeními budou žáci testováni 2x týdně.

* Uvedený koncept vyžaduje další schválení.
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04

Hygienická opatření
▪ Pro žáky jsou platná hygienická opatření firmy ŠKODA AUTO a MŠMT.
▪ Nošení ochrany úst a nosu:
- respirátor – všechny prostory školy
- zdravotnické roušky – praxe ve výrobě
- povinné ve všech vnitřních i venkovních prostorech ŠKODA AUTO

05
06

Pracovní oblečení žáků
▪ Pokud mají žáci pracovní oblečení v šatní skříňce na provozním pracovišti firmy, zajistí 1. den výuky
učitel odborného výcviku vyzvednutí (doprovodí žáky na provozní pracoviště)

Harmonogram testování
▪ S podrobným časovým harmonogramem a průběhem testování budou žáci seznámeni v rámci
třídnické hodiny v pátek 23.04.2021 od 07:10.
▪ Učitel seznámí žáky s návodem k testovací sadě.
▪ Bezpečnost, hygienické podmínky a homogenní skupiny zajištěny
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07

Výsledek testu
Negativní výsledek testu – žák odchází s UOV a skupinou do výuky
Pozitivní výsledek testu
▪ Nezletilý žák – v tělocvičně je zřízena karanténní místnost, kam žáka UOV odvede a neprodleně
informuje o pozitivním testu sekretariát školy (tel.: 326 817 191 nebo 731 295 606), který
kontaktuje zákonného zástupce a domluví čas a místo převzetí žáka (externí na 3. nebo 6. bráně,
v případě, že je rodič zaměstnanec ŠA, vyzvedne si žáka v karanténní místnosti). Doprovod žáka na
bránu zajistí sekretariát školy.
▪ Zletilý žák – odchází sám na PCR test na Polikliniku ŠA, k odvozu do místa bydliště může využít
„Covid taxi“, které žákovi zajistí sekretariát školy (tel.: 326 817 191 nebo 731 295 606), nástupní
místo je na parkovišti pro návštěvy u 8. brány.

08

Proškolení žáků o aktuálních opatřeních Covid
▪ OUV prokazatelně seznámí žáky s aktuálními opatřeními Covid dle metodiky ŠKODA AUTO a.s.
a metodiky MŠMT – bod 04 Hygienická opatření
▪ Proškolení zapíše do třídní knihy

09

Stravování v jídelně ŠKODA Academy
▪ V homogenních skupinách s UOV v určených prostorách jídelny
▪ Časy jsou vyhrazeny pouze pro žáky školy
09:30 –10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 – 11:30

4

přízemí
1. patro
2. patro
3. patro
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Návrat žáků do výuky - koncept, SE, 15.4.2021
INTERNÍ/INTERNAL

Informační leták a video návod jsou k dispozici na ŠKODA Space: https://eportal.skoda.vwg/b2eportal/group/life-and-work-situations/covid-19-test
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