Hygienická opatření a pokyny ZUŠ Orchidea
vycházející z metodiky MŠMT s platností od 1.9.2020
1.) Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu. Výuka začíná 1.9. 2020.
2.) Žáci nemusí dodávat při prvním vstupu do školy prohlášení
o bezinfekčnosti.
3.) Škola je vybavena dezinfekcí na ruce i na povrchy (má k dispozici každý
učitel), rouškami pro akutní případ a teploměrem (uloženo
ve sborovně). POZOR: Dezinfekce na ruce se nesmí používat na povrchy,
především hudební nástroje nebo jiné lakované předměty.
4.) Do budovy školy vstupuje pouze zdravá osoba (žák, učitel, návštěvník
školní akce nebo výuky). Žák nebo jiná osoba nebude v případě
příznaků infekčního onemocnění do budovy vpuštěna.
5.) Při vstupu do budovy školy se žák, popřípadě jeho doprovod, přezuje
a vydezinfikuje ruce dezinfekcí u vrátnice. Před vstupem do třídy si
pečlivě umyje ruce (20 až 30 vteřin teplou vodou a mýdlem). Po vstupu
do třídy nebo před hrou na nástroj, který používá více osob, je
doporučené opětovné použití dezinfekce.
6.) Každý osoba má vždy u sebe roušku pro případ potřeby, v případě potřeby
vlastní speciální dezinfekci. Dbá zvýšené hygieny – na vrátnici se
přezouvá a dezinfikuje, umývá si ruce, nevstupuje do budovy školy
s infekční nemocí.
7.) Každá osoba v případě potřeby používá jednorázový kapesník, který po
použití odloží do koše a následně si hned umyje ruce.
8.) Vstup a pohyb doprovodu nebo zákonných zástupců žáka je omezený.
Pokud to není opravdu nutné (například předem domluvená schůzka
s učitelem nebo vedením školy), do budovy školy vstupuje pouze žák.
9.) Doprovody nebo zákonní zástupci žáka se nezdržují na chodbách
a ani se po budově samovolně nepohybují.
10.) Organizace třídních besídek, žákovských večerů bude prováděna
v určeném režimu stanoveném ředitelkou nebo zřizovatelem školy
pro každou akci zvlášť, která bude vycházet mimo jiné z aktuálních pokynů
a nařízení vlády ČR a školy, ve které se akce bude konat.
11.) 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.

12.) Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání
učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
13.) 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).
14.) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých 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 těmto příznakům věnovat zvýšenou míru
pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup - pokud
jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, žák není vpuštěn
do budovy školy (lze provést v případě dítěte či nezletilého žáka za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce). Pokud jsou příznaky
patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka, musí škola (vyučující nebo vedení školy) tuto skutečnost
oznámit zákonnému zástupci žáka neprodleně a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Pokud toto není
možné, postupuje se podle instrukcí v případě projevení se nemoci během
přítomnosti ve škole. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu
přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění
do předem připravené 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 nebo studenta 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, kdy si nezletilého žáka vyzvedne zákonný zástupce.
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné
osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
15.) Škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter
osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich
užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou
v izolaci či v případě úklidu těchto prostor.
16.) 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. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního
onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším
možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
17.) Žákovi nebo 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 (potvrzením od
lékaře).
18.) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě
rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy
dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS.
19.) 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.
Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více
proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova,
pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování,
pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob
dopravy do školy, a především místní epidemiologickou situaci. Škola
neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu
školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání
děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého
zřizovatele.
20.) Škola je povinna poskytovat 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
dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční
výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem
na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
21.) 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.
22.) Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po
domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a
provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.);
v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě
nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat,
protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci
jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14
kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného
průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
23.) Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení
pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším
stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.
24.) Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná
se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání
distančním způsobem, se úplata nevrací.
25.) Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné
působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské
legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT
(kontakty níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz.
Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.
K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických
a protiepidemických doporučení slouží příslušné MZd a místně příslušné
KHS. Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111 Kontakty na Krajské
hygienické stanice: V případě mimořádné situace v souvislosti
s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor
hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj.
příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení.
Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických
stanic na webu ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/krajskehygienicke-stanice/.

Vydaná opatření a pokyny školy se mohou měnit na základě vývoje
pandemie.
31. srpna 2020

Eva Vlčková Nedomová

