OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Vstup do budov školy
• Vstup do budovy školy pro žáky je v souladu s ustanovením Školního řádu.
a) žáci přicházejí do školy 10 min. před začátkem vyučování. Očistí si obuv a přezují se na určeném místě. Do učeben žáci vstupují pouze přezutí,
bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy. Pro doprovázející osoby prosíme o pouze na dobu nezbytně nutnou.
• Nošení roušek pro žáky školy, zaměstnance školy a vstupující osoby není POVINNÉ, pouze na základě DOBROVOLNOSTI, v zájmu ochrany
svého zdraví a ohleduplnosti k ostatním.
Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének.
• Škola se bude řídit v nastavení podmínek provozu stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví tzv. SEMAFOREM
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
V učebně
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až
30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), pedagog přizpůsobí obsah a formy vzdělávání s důrazem na
princip ochrany zdraví.
• V každé učebně bude pravidelně větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k
jejich poškození.
• Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat, kýchat a smrkat nejlépe při použití
jednorázových kapesníků, a ty neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce

Při podezření na možné příznaky COVID-19
•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

•

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota,
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům
věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen
jeho zákonný zástupce,

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí škola
zákonnému zástupci žáka neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu,

•

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné
místnosti, nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;

•

zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka.

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného
zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
•

Škola si vyhrazuje právo při podezření na příznaky infekčního onemocnění žáků kontrolně změřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem,
abychom zabránili možnému přenosu nákazy mezi žáky a zaměstnanci školy vzájemně.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS nekontaktuje.

•

§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

•

•

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost
praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských
služeb).
§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a
dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná
KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání
žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků, žáky zletilé a svého zřizovatele.
§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením
KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné
skupiny/třídy/oddělení/.
Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy.
Prezenční výuka dotčených žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Povinnost výuky distančním způsobem neplatí pro žáky základní umělecké školy, nemají povinnost se distančního vzdělávání účastnit, zapojují
se dobrovolně. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy
žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených
žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Úplata za vzdělávání - zařízení veřejných zřizovatelů
§ Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

