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Vnitřní předpis č. 8/2020
o ochraně zdraví a provozu 

Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka v Duchcově
v období do konce školního roku 2019/2020

Tento vnitřní předpis č. 8/2020 upravuje provoz Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka v 
Duchcově od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, 
je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.

Tento vnitřní předpis č. 8/2020 stanoví provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek, 
které vyplývají ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Vstup do školy

• Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Předání žáka 
před hodinou a po hodině lze domluvit s vyučujícím.

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Za ochranné 
prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém vnitřním předpise považuje nejenom 
rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka důvodem k 
nevpuštění žáka do školy.

V budově školy 

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet a společných prostor je nutné 
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci 
včetně zaměstnanců školy.

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné, nejméně 1,5 
metru.

• Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými 
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá jednou denně.
• Dezinfekční prostředky na ruce jsou ve všech učebnách. V případě, že dezinfekce během 

výuky dojde, vyučující si za vedením školy přijde pro novou.
• Vyučující zajistí větrání třídy, a to minimálně jednou za hodinu. Po dobu větrání je 

přítomen ve třídě.
• Uklízečka školy paní Pancová byla informována a poučena o hygienických zásadách a o 

potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
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• Jednou denně je prováděno důkladné čištění všech místností, které žáci, pedagogové a 
ostatní zaměstnanci školy navštěvují. Je prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, 
které se používají několikrát denně (např. ve sborovně).

• Odpadkové koše jsou vyprázdněny jednou denně.

Ve třídách

• Neprodleně po přezutí, popř. po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.
• Maximální počet žáků ve třídách je 15.
• Během výuky a konzultací ve třídách nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku (ústenku, 

šátek, šál), pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k 
bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

• Vyučující tanečního oboru přizpůsobí obsah a formy vzdělávání s důrazem na princip 
ochrany zdraví.

• Každou učebnu vyučující minimálně jednou za hodinu větrá.
• V případě nástrojů, které používá větší počet osob, provádí vyučující čištění a ošetřování 

častěji ale tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s žádostí na okamžité 
vyzvednutí žáka. Zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a 
požadovaného odstupu. O podezření informuje ředitelka školy hygienickou stanici v 
Teplicích. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti.

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 
možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do 
jiné místnosti.

Základní pravidla pro provádění úklidu

• Před znovuotevřením školy provedla uklízečka školy důkladný úklid a dezinfekci 
využívaných prostor.

• Bude provedena zvýšená dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou.
• Pro čištění a dezinfekci se používají prostředky, na kterých je uvedená účinná koncentrace 

dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
• Ředění dezinfekčních prostředků se provádí v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
• Zvýšená pozornost je také věnována dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 

vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy,
podlahy využívaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických 
opatření je zakázán suchý úklid.

• Odpadkové koše mají vyjímatelné jednorázové pytle.
• O zpřísněných podmínkách úklidu byla poučena paní Michaela Pancová. 



Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2) Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
4) Poruchy imunitního systému, např.:

a) při imunosupresivní léčbě,
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
8) Onemocnění jater.

Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny

• Do rizikové skupiny patří zaměstnanec, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený 
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.

• Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a 
organizace pobytu žáků ve škole.

• Zaměstnanci včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny i nadále plní 
pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.

• Je-li to organizačně možné, ředitelka školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, 
kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, 
umožní na jejich žádost úpravu výkonu pracovních povinností. Nebude-li taková úprava 
pracovních povinností organizačně možná, zaměstnanec doloží potvrzením od lékaře, že 
patří do rizikové skupiny, a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na 
poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu). 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje jeden bod z výše nebo pokud některý z
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

• Ředitelka školy a pedagogové doporučí rodičům, aby zvážili rizikové faktory, pokud žák 
patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách.

• Při prvním vstupu do školy žák předloží vyučujícímu prohlášení, které je možné podepsat 
před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení i neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráty chuti a čichu apod.).

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

• V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit 
roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, a to po dobu výkonu práce,  viz. kapitola Ve třídách.
Zaměstnanci používají „osobní ochranný prostředek“ (osobní roušku). 

• V případě potřeby škola disponuje s určitou zásobou roušek a jiných ochranných prostředků 
nosu a úst. 



Před otevřením školy

• Škola zajišťuje vzdělávání pro své žáky.
• Škola včas informuje žáky a jejich zákonné zástupce:

- organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvislostech,
- o povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení,
- informace o provozu školy a hygienických opatření.

V Duchcově 5.5.2020

Bc. Šárka Gauseová
ředitelka školy


