OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
•

Vstup do budovy školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, doprovázejícím osobám pouze na dobu nezbytně nutnou v případech doprovodu svých dětí.

•

Výjimku tvoří první a druhý týden měsíce září, kvůli domluvám rozvrhů u nezletilých žáků pro jejich zákonné zástupce za dodržení pravidla nošení
ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov školy.

•

Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje Prohlášení o bezinfekčnosti.
§ Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,
a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor FFP2 bez
výdechového ventilu nebo zdravotnická obličejová maska).

•
•
•

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či
aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (např. při konzumaci potravin
a nápojů).
Dítě/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).
§ Osobní přítomnost dítěte nebo žáka v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace lze připustit pouze tehdy, pokud splní stejné
podmínky testování, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že základní umělecké školy děti a žáky netestují.

•
•

V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor se budou organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak
mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů (nejméně 1,5 metru), když je to možné.

•
•
•
•
•
•

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 v učebně nemusí mít žáci ani pedagogičtí pracovníci nasazený ochranný prostředek dýchacích cest.
U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip
ochrany zdraví.
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
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 dětem/žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
§ 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.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
§ 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 nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků 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 věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům
infekčního onemocnění u dětí/žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému
zástupci neprodleně a informovat 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 dítěte/žáka ve škole; dítě/žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem
připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/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 případě, kdy konfirmační (ověřovací) test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, nebo žák je
povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli
ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
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.
Při podezření na příznaky infekčního onemocnění, včetně Covid-19, si škola vyhrazuje možnost kontrolně změřit tělesnou teplotu dětí/žáků bezkontaktním
teploměrem z důvodu zabránění možného 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 (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 je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny dětí, žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní
umělecké školy.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při
běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům studijní podporu na dálku, např.
formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své 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.

