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PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE MĚSTO
ALBRECHTICE, ÚČINNÉ OD 12. ŘÍJNA DO 25. ŘÍJNA 2020

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 VŠECH prostorách školy roušky.
 Žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (žáci hry na dechové nástroje)
 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 VŠECH 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 MUSÍ žáci i pedagogičtí pracovníci nosit
roušku (respirátor atd.), a také zachovat odstup 2 metry.
 V případě výuky na dechový nástroj je rouška 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.
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