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PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE MĚSTO
ALBRECHTICE, PLATNÉ DO ODVOLÁNÍ

Pohyb žáků v ZUŠ se řídí těmito principy:
Vstup do budovy školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 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.
Ve vstupní hale je umístěn dávkovač na ruce s desinfekcí. Žáci a zaměstnanci jsou povinni
bezprostředně po vstupu do těchto prostor dávkovač použít.
Žáci mají také povinnost použít jednorázové návleky na obuv, ve kterých půjdou přímo a bez
zbytečného odkladu do příslušné učebny. Šatna pro žáky bude po celou dobu těchto opatření
uzavřena.
V budově školy
 Žáci se ve škole nezdržují déle, než je nezbytně nutné.
 Při přesunech po škole je vhodné dodržování odstupů alespoň 2 metry, pokud je to možné.
 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky.
 Toalety jsou vybaveny desinfekčním gelem v dávkovači a jednorázovými papírovými
ručníky. Je povinností po použití toalety tyto použít.
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V učebně
 V průběhu individuálního vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit
roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud snad v nějakém odůvodněném případě
vzdálenost je kratší, rouška se stává nezbytností.
 Rouška je uložena bezpečně v žákem připraveném sáčku.
 V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob (např. klavír, keyboard,
kytara, bicí apd.) provádí po každém žákovi učitel dílčí ošetření tak, aby nedošlo k jejich
poškození. K takovým opatřením je učebna vybavena desinfekčními prostředky, papírovými
ubrousky, rukavicemi.
Osoby s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory (viz níže). Pokud alespoň jeden
z bodů naplňuje žák případně jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, je na zvážení
zákonného zástupce, zda-li příjme rizika a zodpovědnost za účast svého dítěte na vzdělávání
s osobní přítomností.
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI na 40kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
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Před prvním vstupem do školy žák předkládá
 písemné seznámení s informacemi o provozu ZUŠ Město Albrechtice, včetně hygienických
opatření v období do konce školního roku 2019/2020 včetně vymezení rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebo nebudou žákem předloženy, škola
neumožní žákovi osobní účast na vzdělávání v prostorách školy.

V Městě Albrechticích dne 5.5.2020

Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice

