
 
 

Příloha školního řádu č. 4 

Provoz pracovišť odborného výcviku oboru kadeřník v souvislosti s Mimořádným opatřením 

MZ ČR k zamezení šíření onemocnění COVID-19  

 

 
Platnost: od 10. září 2020 do odvolání 
Zajišťuje a odpovídá: učitelky odborného výcviku oboru kadeřník 
 

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 

vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARV-CoV-2 ze dne 

9. 9. 2020 stanovuji následující pravidla pro provoz pracovišť praktického vyučování oboru 

kadeřník: 

 
• V provozovně kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, 

zákazník si při vstupu dezinfikuje ruce.  

• Učitel odborného výcviku oboru kadeřník (dále jen „UOV“), jakožto i žáci jsou při výkonu  
práce na zákaznících povinni používat roušky.  

• V případě praktické výuky bez přítomnosti zákazníků mohou žáci vykonávat pracovní 
činnosti bez roušek, analogicky jako při teoretické výuce ve třídě.  

• Rouška musí být použita při pohybu ve společných prostorách školy, příp. odloučeného 
pracoviště.    

• Před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k 
jinému zákazníkovi si UOV i žák vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním 
účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce.  

• Povrchová dezinfekce kadeřnických křesel se provádí po poskytnutí služby každému 
zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek.  

• Na WC jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou 
a jednorázové ručníky. 

• Podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně 

• V případě, že UOV, žák nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné 
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny kadeřnictví. 

 
 
 
V Přerově dne 9. 9. 2020 
 
 
 
 
 Ing. Martin Kovář 

 ředitel školy 

 
 



 
 

Záznam o proškolení učitelů odborného výcviku oboru kadeřník  

 

Potvrzuji svým podpisem,  

že jsem byla dnešního dne seznámena s Přílohou školního řádu č. 4 - Provoz pracovišť 

odborného výcviku oboru kadeřník v souvislosti s Mimořádným opatřením MZ ČR k 

zamezení šíření onemocnění COVID-19, platnou od 10. září 2020. 

 

V Přerově,  10. září 2020 

 

Milena Galnorová  ………………………………………… 

Andrea Hanáková  ………………………………………… 

Monika Kunderová  …………………………………………. 

Iveta Kvapilová  ………………………………………….  

Petra Olivíková  ………………………………………… 

Iveta Tomečková  ……………………………………….. 

 


