
 

 

 

Základní pravidla pro vstup a pohyb v prostorách areálu „Jahodovka“ 

stanovená v souladu s metodickým pokynem MŠMT 

 „Ochrana zdraví a provoz Vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30.4.2020 

 

Právnické osoby sídlící v areálu: 

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní (dále jen „škola) 
Dům dětí mládeže UM (dále jen „DDM“) 

Oprávněné osoby pro vstup do areálu: 

 Pedagog školy, který daný den zkouší. 

 Student školy, který je přihlášen na zkouškový termín a prokáže se studijním průkazem. 

 Účastníci vzdělávání školy s platným oprávněním ke vstupu. 

 Další zaměstnanci školy s platným oprávněním ke vstupu. 

 Návštěvy školy s platným oprávněním ke vstupu. 

 Zaměstnanci DDM s platným oprávněním ke vstupu. 

 Návštěvy DDM s platným oprávněním ke vstupu. 
 

Vstup/vjezd do areálu: 7:15 h – 16:30 h 

 Vjezd do areálu pro osobní automobily je na základě platného oprávnění umožněn pouze vraty z ulice Jahodová – pokud u vrat není 
služba fyzicky přítomna, kontaktuje řidič službu na telefonním čísle, které je na vratech uvedeno. 

 Vstup pro pěší je umožněn pouze zelenou brankou u tělocvičny (budovy H), kde je nepřetržitě v pracovní dobu školy přítomna služba 
školy. 

 Na vjezdových vratech / vstupní brance jsou uvedeny podrobné pokyny pro vjezd/vstup do areálu a další informace související 
s pohybem osob v areálu.  

 Do areálu potažmo budov smí vjet či vstoupit pouze osoby zdravé, osoby, které nejsou v karanténě a které se v posledních 14 dnech 
nesetkaly s osobou v nákaze, neprojevují se u nich a v posledních dvou týdnech se neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu atd.). 

  



 

 

 

Prokázání oprávnění a umožnění vjezdu/vstupu: 

 Služba školy u vstupu/vjezdu prověřuje oprávněnost vstupu osoby takto: 

 Student se službě prokazuje platnou indexovou knížkou a služba ji kontroluje se seznamem studentů jdoucím ke zkouškám, který má 
k dispozici. 

 v případě, že daný student je na tomto seznamu uveden, student vypíše a podepíše „Čestné prohlášení o neexistenci virového 
infekčního onemocnění“ a je mu umožněn vstup dále do areálu, ale ne dříve, jak 30 min. před zkouškou. 

 v případě, že student není na daném seznamu, vysvětlí službě důvod osobní návštěvy školy – služba kontaktuje studijní oddělení, které 
vydá službě pokyn – pokud bude tomuto studentovi umožněn vstup do areálu, opět vypíše a podepíše shora uvedené Čestné prohlášení, 
služba si jej zapíše do seznamu návštěv a vpustí dále do areálu. 

 Zaměstnanec školy je vpuštěn, prohlášení podepisuje v kanceláři asistentky resp. v sekretariátu ihned po příchodu do školy. 

 Ostatní – vždy sdělí důvod návštěvy a služba vyhodnocuje a telefonickým hovorem ověřuje oprávněnost vstupu (kontakty pro ověření 
jsou pro daný den službě známé), vždy nechá vypsat a podepsat prohlášení. 

 Nemá-li vstupující osoba vlastní tužku, vydezinfikuje si nejdříve ruce a poté si vypůjčí tužku od služby, tužku následně vydezinfikuje a 
uloží do hygienického sáčku. 

 Služba zaznamená do seznamu čas příchodu studenta/návštěvy. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se studenti mohou pohybovat.  

 Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění studenta do 
školy. 

 Zaměstnanci a ostatní osoby DDM UM postupují dle Pokynů pro provoz ZÚ na pracovišti DDM P 10 Dům UM – Zahradní město. 
 
 

Odjezd/odchod z areálu: 

 

 Osoba opouštějící areál hlásí svůj odchod službě. 

 Služba zaznamenává čas odchodu do seznamu. 
 

 

 

 

 


