Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945

Č.j. 74/2020 – R

Příkaz ředitele školy

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech
v provozu školy ve školním roce 2020/2021
*********************************************************************
Zpracoval:
Jiří Freml, ředitel školy
Platnost:
1. září 2020
Datum vydání:
25. srpna 2020
Nahrazuje:
Počet stran:
4
Kontroloval:
zástupce ředitele, vedoucí učitel
Závaznost:
pedagogičtí zaměstnanci a žáci školy
Vydává:
vedení školy
Doplňuje:
Přílohy:
Ředitel školy vydává tento příkaz v souladu manuálem vydaným MŠMT týkající se „Provozu
škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“. PŘ slouží
k organizaci vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021.
Vedení školy bude PŘ doplňovat a upravovat v případě změn některých rozhodujících
skutečností dle pokynů MŠMT, MZd nebo KHS.
I.
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví
• Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
• Skupinová izolace, v rámci možností sociální distance
• Ochrana úst a nosu (roušky a respirátory) – dle aktuálních pokynů a stanovených
opatření (tzv. semafor)
II.
Obecné informace k provozu školy
• Školní rok 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu
• Od zaměstnanců a žáků školy se před první příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti
• Škola nebude provádět plošné měření tělesné teploty
• Nejsou stanovena žádná opatření omezující počty žáků ve třídách

• Při zahájení školního roku třídní učitelé neprodleně aktualizují kontakty na žáky školy
včetně zákonných zástupců žáků školy, zástupci ředitele školy aktualizují kontakty na
zaměstnance školy (telefony a emaily)
• Učitelé budou v rámci první vyučovací hodiny informovat žáky školy o stanovených
hygienických a protiepidemických pravidlech, o těchto pravidlech budou vhodným
způsobem informovat i zákonné zástupce žáků školy
• Zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žáků školy je zakázán vstup do školy
s příznaky infekčního onemocnění
• Veškeré mimořádné informace v souvislosti s COVID-19 budou hlášena na sekretariát
školy, resp. zástupci ředitele školy.
• Ve škole bude vyčleněno jedno místo (nástěnka), kde bude možné získat aktuální
informace a opatření
• Pohyb cizích osob po škole je zakázán
• V případě konkrétních mimořádných situací s onemocněním covid-19 škola postupuje
podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná opatření vyhlášené pro dané
území KHS nebo plošně MZd.
III.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
• Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, žák není vpuštěn do
budovy školy. Škola dále postupuje dle běžných pravidel (informace zákonného
zástupce, ….)
• Pokud se příznaky vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole,
žák obdrží roušku a bude izolován od ostatních přítomných osob ve škole. Škola
informuje zákonné zástupce.
• V obou případech je žák nebo jeho zákonný zástupce upozorněn, že má telefonicky
kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Škola
obvykle KHS sama nekontaktuje, zejména pokud jde o pouhé podezření.
• Za normální tělesnou teplotu je obecně požadována hodnota do 37 stupňů C.
• Pokud u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického (rýma,
kašel, ..),škola umožní žákovi vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí
infekční onemocnění (obvykle potvrzení od praktického lékaře).
• Škola postupuje obdobně v případě podezření nákazy u zaměstnance školy.
IV.
Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy
• Školu v případě výskytu obvykle kontaktuje příslušná KHS, která stanoví další postup.
Škola neprodleně o tomto postupu informuje žáky školy, případně jejich zákonné
zástupce.
• Škola poskytuje vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy (VO, LDO, TO, HN)

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem, ostatní žáci
pokračují v prezenčním vzdělávání.
• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat danou zákonem (Školský zákon).

VI.
Praktické vyučování
Organizace a hygienická pravidla se při praktickém vyučování řídí pravidly provozu daného
pracoviště, kde je praktické vyučování vykonáváno.
VII.
Organizace výuky ve třídách v případě nařízené karantény nebo mimořádnými
opatřeními KHS nebo opatřeními MZd.
• Prezenční výuka – v případě, že se opatření nebo karanténa týká omezeného počtu
žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní skupiny, pokračuje výuka
těch, kteří zůstávají ve skupině, běžným způsobem.
• Smíšená výuka – v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50%
účastníků konkrétní skupiny, zahajuje škola distanční formu výuky pro žáky, kterým
je zakázaná účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
• Distanční výuka – pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázaná přítomnost žáků ve škole
alespoň jedné skupiny, škola poskytuje pro tuto skupinu vzdělávání výhradně
distančním způsobem. Ostatní skupiny se vzdělávají dále prezenčním způsobem.
Pokud je zakázaná přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ředitel školy zajistí řádné seznámení zaměstnanců školy s tímto příkazem ředitele,
nejpozději do 31. srpna 2020.
2. Učitelé seznámí s tímto příkazem ředitele žáky jednotlivých tříd. Tato skutečnost bude
zaznamenána v jednotlivých třídních knihách.

1. Tento příkaz ředitele nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
2. Za jeho provádění odpovídají zástupce ředitele, vedoucí učitel
V Zruči nad Sázavou dne 25. srpna 2020
Jiří Freml
ředitel školy

