MANUÁL SOUS
PRO PREZENČNÍ VÝUKU
Desatero hygienických opatření k průběhu
prezenční výuky žáků SOUs

1.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do
areálu ŠKODA AUTO. Nošení ochrany úst a nosu (zdrav. roušky,
respirátory) je povinné ve všech vnitřních prostorech ŠKODA
AUTO. Ve všech společných prostorách školy je povinný
respirátor. Každý žák je povinen si před odchodem do školy
zodpovědět 5 otázek ze samohodnotícího dotazníku (viz příloha).

2.

Všichni jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační
hygieny, dezinfekce je dostupná ve všech prostorách školy.

3.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý
důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v
dávkovači, popř. provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

4.

Žáci v teoretické výuce se přezouvají a v odborném výcviku musí
mít pracovní oděv a obuv dle BOZP.

5.

Učitelé zajistí větrání v délce alespoň 5 minut všech tříd a
výukových prostor během vyučovacích hodin (minimálně jednou)
a během přestávek.

6.

Stravování je zajištěno v rámci Restaurace ŠKODA Akademie za
zpřísněných hygienických podmínek (nutnost použití dezifenkce při
vstupu a dodržení značení na stolech), jídelních automatů nebo si
žáci přinesou vlastní jídlo.

7.

V souvislosti s prevencí proti COVID-19 budou na nástěnkách
v prostorách školy zveřejňována aktuální oznámení.

8.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 - nahlásí tuto
skutečnost žák nejbližšímu učiteli. K tomuto účelu je k dispozici
izolační místnost. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy
nebo do doby převzetí zákonným zástupce nezletilého žáka.

9.

Před vydáním nářadí/ochranných pomůcek je žák povinen provést
desinfekci rukou. Nářadí bude po každém použití ošetřeno
desinfekčním prostředkem.

10.

Ve společných prostorách se doporučuje udržování odstupu
1,5 metru a zamezení shromažďování většího počtu osob.

Tento manuál je v souladu s interními bezpečnostními opatřeními ŠKODA AUTO
proti COVID-19 a hygienickými pokyny MŠMT.

MANUÁL SOUS
PRO ODBORNÝ VÝCVIK
Desatero hygienických opatření k průběhu
Odborného výcviku žáků na pracovištích SOUs

1.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do
areálu ŠKODA AUTO Nošení ochrany úst a nosu (zdrav. roušky,
respirátory) je povinné ve všech vnitřních prostorech ŠKODA
AUTO. Ve všech společných prostorách školy je povinný
respirátor. Každý žák je povinen si před odchodem do školy
zodpovědět 5 otázek ze samohodnotícího dotazníku (viz příloha).

2.

V souvislosti s prevencí proti COVID-19 budou na nástěnkách
v prostorách školy zveřejňována aktuální oznámení.

3.

Všichni jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační
hygieny, dezinfekce je dostupná ve všech prostorách školy.

4.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý
důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v
dávkovači, popř. provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

5.

Žáci v v odborném výcviku musí mít pracovní oděv a obuv dle
BOZP.

6.

Učitelé zajistí větrání v délce alespoň 5 minut všech výukových
prostor během vyučovacích hodin (minimálně jednou) a během
přestávek.

7.

Stravování je zajištěno v rámci Restaurace ŠKODA Akademie za
zpřísněných hygienických podmínek v předem určeném čase
(nutnost použití dezifenkce při vstupu a dodržení značení na
stolech), jídelních automatů nebo si žáci přinesou vlastní jídlo.

8.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 - nahlásí tuto
skutečnost žák nejbližšímu učiteli. K tomuto účelu je k dispozici
izolační místnost. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy
nebo do doby převzetí zákonným zástupce nezletilého žáka.

9.

Před vydáním nářadí/ochranných pomůcek je žák povinen provést
desinfekci rukou. Nářadí bude po každém použití ošetřeno
desinfekčním prostředkem.

10.

Ve společných prostorách se doporučuje udržování odstupu
1,5 metru a zamezení shromažďování většího počtu osob.

Tento manuál je v souladu s interními bezpečnostními opatřeními ŠKODA AUTO
proti COVID-19 a hygienickými pokyny MŠMT.

