
Opatření a pokyny ZUŠ Orchidea clasic s.r.o. 

v souvislosti nákazy Covid-19 

vycházející z metodiky MŠMT s platností od 1.9.2021 

 

1.) Žáci nemusí dodávat při prvním vstupu do školy prohlášení  

o bezinfekčnosti nebo se testovat.  

 

2.) Nemocným osobám, které mají příznaky infekčního onemocnění, je vstup 

do budovy zakázán. 

3.) Do budovy školy vstupuje pouze zdravá osoba. V případě příznaků 

infekčního onemocnění nebude do budovy školy vpuštěna. 

 

4.) 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). 

 

5.) Každá osoba má ve společných prostorách školy (především na chodbách  

a toaletách) povinnost si zakrýt dýchací cesty. Dospělé osoby používají 

respirátor bez výdechového ventilu, žáci roušku, u děti MŠ není ochrana 

dýchacích cest nutná. 

 

6.)  Škola je vybavena dezinfekcí na ruce i na povrchy (vlastní 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. 

 

7.)  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. Po vstupu do třídy nebo před hrou na nástroj, který 

používá více osob, je doporučené opětovné mytí rukou nebo použití dezinfekce. 

8.) Každý osoba má vždy u sebe roušku pro případ potřeby, v případě potřeby 

vlastní speciální dezinfekci.  

9.) Vstup a pohyb doprovodu nebo zákonných zástupců žáka je omezený. Pokud to 

není opravdu nutné (například přítomnost rodiče u mladšího žáka, předem 

domluvená schůzka s učitelem nebo vedením školy), do budovy školy vstupuje 

pouze žák. 

10.) Žádná osoba se zbytečně nezdržuje na chodbách a v prostorách školy. 



11.) 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.  

 

12.) Organizace třídních besídek, žákovských večerů bude prováděna v určeném 

režimu stanoveném ředitelkou nebo zřizovatelem školy  

pro každou akci zvlášť, bude vycházet mimo jiné z aktuálních pokynů  

a nařízení vlády ČR a školy či organizace, ve které se bude akce konat. 

13.) V případě konkrétních 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. 

14.) 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).  

15.) 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.  

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 dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

17.) 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.  

18.) Pokud je 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. 

 

19.) Vydaná opatření a pokyny školy se mohou měnit na základě vývoje pandemie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. srpna 2021      Eva Vlčková Nedomová 


