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PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY
V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE MĚSTO ALBRECHTICE
PLATNÉ OD 12. DUBNA 2021

Pohyb žáků v ZUŠ se řídí těmito principy:
Vstup do budovy školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, v nezbytně nutných případech také třetím
osobám.
 Žáci nemusí podstupovat antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud nenastanou
jiné skutečnosti
 Všichni zaměstnanci, žáci a doprovázející osoby žáků, mají povinnost nošení příslušné
ochrany dýchacích cest (respirátory třídy FFP2, KN 95, děti do 15 let chirurgické roušky)
po celou dobu svého pobytu v budově školy, včetně výuky
 Všichni zaměstnanci, žáci a doprovázející osoby, jsou povinni dodržovat nastavená
hygienická opatření k ochraně zdraví všech zúčastněných
 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.
 Žáci a zaměstnanci zváží svou osobní účast při vyučování v případě pozorování příznaků
respiračního onemocnění. V takovém případě vedení ZUŠ doporučuje zůstat doma a zajistit
si v součinnosti s vyučujícím náhradní termín výuky, případně distanční způsob výuky.
V budově školy
 Ve vstupní hale je umístěn dávkovač na ruce s desinfekcí. Žáci a zaměstnanci jsou povinni
bezprostředně po vstupu do těchto prostor dávkovač použít.
 Žáci se ve škole nezdržují déle, než je nezbytně nutné.
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 Toalety jsou vybaveny desinfekčním gelem v dávkovači a jednorázovými papírovými
ručníky. Je povinností po použití toalety tyto použít.
V učebně
 V průběhu individuálního vzdělávání v učebně musí mít žáci roušky (s výjimkou hry na
dechové nástroje) a vyučující respirátor. Doporučeno je zachování odstupu 2 metry
 V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob (např. klavír, keyboard,
kytara, bicí apd.) doporučuje se provézt po každém žákovi dílčí ošetření tak, aby nedošlo
k jejich poškození. K takovým opatřením je učebna vybavena desinfekčními prostředky,
papírovými ubrousky, rukavicemi.
 Povinností vyučujícího je v učebně pravidelně větrat
V případě podezření na onemocnění COVID-19
 žák bude neprodleně za asistence svého vyučujícího izolován v prostorách příslušné učebny,
kde žákovi budou poskytnuty ochranné prostředky.
 vyučující následně kontaktuje rodiče/zákonného zástupce žáka a vyčká s žákem do jejich
příjezdu a následného převzetí. Vyučující informuje rodiče žáka/zákonného zástupce, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Hygienická pravidla a standard úklidu
 vycházejí z doporučení o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a
hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 Pracovník úklidu je o výše uvedeném poučen a bezvýhradně se jimi řídí

V Městě Albrechticích dne 08. 04. 2021

Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice

