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VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 11/2020
Provoz Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka v Duchcově
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Tento vnitřní předpis č. 11/2020 slouží od 1. 9. 2020 při organizaci vzdělávání v Základní umělecké
škole Ivana Kawaciuka v Duchcově. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanovila ředitelka
školy vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid19.
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

•
•
•
•
•

Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
Izolovat skupiny.
Chránit si ústa a nos (roušky) a dodržovat řádnou respirační hygienu v závislosti na
protiepidemických opatřeních (tzv. Semafor).
Škola zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických
pravidel, nemocné osoby nevpouští do budovy.
KHS Ústeckého kraje, e-mail: jan.bechyně@khsusti.cz nařizuje ohniskovou dezinfekci,
izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění
zdravotnického filtru apod.

Obecné informace:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ve školním rove 2020/2021 škola 1. září 2020 zahajuje svou činnost v plném rozsahu v
souladu se školskými právními předpisy.
Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Škola nestanovuje žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy
školy ani pohyb osob před budovou školy.
Škola nestanovuje žádná závazná plošná pravidla omezení počtu žáků ve třídách,
odděleních, skupinách a souborech.
Škola má ve sborovně aktualizované kontakty zaměstnanců a žáků školy (e-maily a tel.č.).
Zaměstnanci školy byli na zahajovací poradě 1. 9. 2020 informováni o stanovených
hygienických a protiepidemických pravidlech. Tato pravidla sdělí žákům, zákonní zástupci
mají pravidla na www.zusduchcov.cz.
V případě potřeby ve škole se onemocnění dítěte nebo zaměstnance hlásí ředitelce školy. V
případě její nepřítomnosti se hlásí paní paní Bidrmanové nebo paní Pospíšilové. Aktuální
oznámení se bude zveřejňovat ve sborovně školy.
Škola zaměstnancům a žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, je nutné
kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt
ruce.
Pobyt zákonných zástupců ve škole se povoluje jen na nezbytně nutnou dobu.
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•

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 KHS Ústeckého kraje.

Hygienická pravidla a standard úklidu:

•

V každé učebně jsou při vstupu k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s
dávkovačem.
• Žáci a zaměstnanci školy si důkladně myjí 20-30 sekund ruce teplou vodou a mýdlem v
dávkovači. Poté provedou dezinfekci rukou. Škola na tento opakovaný postup stále
upozorňuje.
• Vyučující často a intenzivně větrají učebny, nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
• Osoušení rukou je zajištěno jednorázovými ručníky.
• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá 1x denně.
• Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno 1x denně.
• Paní Pancová-uklízečka školy denně provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů
a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
• Je kladen důraz na dezinfekci předmětů, které používá více lidí. Vyučující po každé hodině
při větrání třídy použije dezinfekci na kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši.
• Uklízečka školy byla informována o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů a předmětů.
• Škola je vybavena:
- čistícími a dezinfekčními prostředky,
- bezkontaktním teploměrem,
- dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou,
- ochrannými štíty pro zaměstnance školy.
Ochranné roušky si žáci a zaměstnanci nosí svoje pro případ potřeby.
Organizace školy v závislosti na semaforu:
Platí obecná doporučení Mzd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného
zdraví, tzv. Semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stpne-pohotovosti-voblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
Vedení školy průběžně sleduje republikový a lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

•

Žákovi, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola zajišťuje oddělenou místnost
od ostatních žáků a dále zajišťuje dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu). V případě objevení příznaků je nutné
volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu - žák není vpuštěn do budovy, v případě nezletilého žáka si
ho odvede přítomný jeho zákonný zástupce,
- Příznaky jsou patrné již pří příchodu žáka a není přítomen jeho zákonný zástupce – skutečnost se
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oznámí zákonnému zástupci neprodleně, ten si žáka bezodkladně vyzvedne,
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka – žák použije roušku a je umístěn
do předem samostatné místnosti. Současně se informují zákonní zástupci žáka o bezodkladném
vyzvednutí a v nejkratším možném čase žák opustí budovu.
Ve všech třech případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

•
•
•
•
•

V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.
Za normální tělesnou teplotu je považována hodnota do 37°C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Pokud se příznaky objeví u zaměstnance, okamžitě použije roušku a v co nejkratším čase
opustí školu.
V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma) se žák i
zaměstnanec při vstupu do školy prokáží, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění civid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

•

Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje KHS a také rozhoduje o protiepidemických
opatřeních.
• V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS.
• Škola neprodleně o vzniklé situaci informuje žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
Žáci ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově mají povinnost se distančně vzdělávat. V případě
karantény prezenční výuka přechází v distanční vzdělávání.
Zaměstnanci školy:

•
•
•

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné se dohodnout mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, je-li to organizačně možné, aby práci vykonával z jiného
místa po dobu, kdy bude v karanténě.
V případě ostatních pracovněprávních souvislostí platí ustanovení zákoníku práce.
Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu
používat roušku nebo jinou ochranu nosu, úst apod.

Úplata za vzdělávání:

•
•

Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou
nepřítomnost a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd dojde k uzavření školy, platí s ohledem na
povinnost ZUŠ poskytovat vzdělávání distančním způsobem a úplaty se nevrací.
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Kontakty:
Krajský úřad Ústeckého kraje:
• https://kr-ustecky.cz/covid19asp
• https://kr-ustecky.cz/organizace.skolniho-roku
• Mgr. Roman Kovář – kovar.r@kr-ustecky.cz
• Darina Mašková – maskova.d@kr-ustecky.cz
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje:
• Koronavirus infolinka KHS ÚK:
+420 704 829 502
PO – PÁ: 7.00 – 17.00
• jan.bechyne@khsusti.cz
Tento Vnitřní předpis č. 11/2020 vychází z manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, který vydalo MŠMT ČR 17.8. 2020.

V Duchcově 25.8. 2020
Bc. Šárka Gauseová
ředitelka školy

