Podmínky provozu od 1. 9. 2021
Pohyb žáků a zaměstnanců v ZUŠ Vejprty a OP Kovářská
se řídí těmito principy:
Cesta do školy a ze školy
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
• Žáci a jejich příbuzní se před školou a před vchody nekumulují do větších skupin s ostatními žáky
a jejich doprovodem. Mají povinnost dodržovat 2 metry odstup, v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními.
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Žáci chodí na výuku těsně před jejím zahájením (max. 5 minut) a po jejím ukončení neprodleně
odchází a nezdržují se v prostorách školy. Žáci jdou přímo ke vchodu a zvoní na zvonek svého
vyučujícího.
Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• Žák zvoní na svého vyučujícího, žák vstoupí do školy – vydezinfikuje si ruce a učitel zkontroluje,
zda žák nevykazuje žádný z příznaků, pak odchází společně do třídy. Pokud žák nějaký příznak
vykazuje a není přítomný dospělý doprovod, žák je umístěn do izolační místnosti, škola volá
kontaktní osoby, dle údajů od zákonného zástupce.
• Povinnost nosit ochranu úst a nosu ve společných prostorách:
žáci (nad 6. let) – zdravotní obličejovou masku splňující standardy MO MZd (zdravotnická rouška)
zaměstnanci školy - respirátor FFP2 či KN95.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák se nepohybuje v
ostatních prostorách školy, než je jeho nejkratší cesta do třídy.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k
nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání)

V budově školy
• Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalety, společných i venkovních prostor je nutné
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi žáky i zaměstnanci školy
• Při přesunech je nutné dodržování odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
• Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci, a jejím dávkovačem a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou a menší čističkou vzduchu.
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
• Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce – je k dispozici na chodbách školy, na toaletách
• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do všech učeben
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Časté větrání tříd je zásadním preventivním faktorem (po každé vyučovací hodině po dobu min.
5 min)
Všechny místnosti v budově ZUŠ Vejprty (učebny, kancelář, sborovna, toalety) jsou vybaveny
čističkami vzduchu, které jsou po celou dobu výuky a pohybu žáků a zaměstnanců zapnuty.
Všichni zaměstnanci jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci lavic, stolů a
povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební
pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně. Minimálně jednou za týden v dopoledních
hodinách jsou místnosti též dezinfikovány ozónovým čističem vzduchu.
Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně.

V učebně
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
• V každé učebně se pravidelně větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, je prováděno čištění a
ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Povrchy stolů, klavírů - otírány Sanytolem
Kliky, umyvadlo + baterie, židle, notový stojan atd. – Anti Covidem
• Po ukončení hodiny bude učitel dezinfikovat klávesy, pomůcky – notové stojany, stojánky pod
nohy, kliku, umyvadlo + baterii, apod
• O čištění konkrétních hudebních nástrojů se stará konkrétní vyučující (klavír, klávesové nástroje,
atd.). Žáci používající vlastní hudební nástroje jsou odpovědní za jejich čistotu během výuky v
ZUŠ.
Další podmínky ochrany zdraví
• Žák se nemůže v případě jakéhokoli nachlazení či jiné nemoci, účastnit vzdělávání v prezenční
výuce a musí zůstat doma. Nutností je omluva zákonnými zástupci před stanovenou hodinou v
rozvrhu žáka. Učitel tuto skutečnost zapíše do třídní knihy.
• V případě podezření na příznaky COVID-19, či příznaků jiného onemocnění, v prvním momentě
spatření žáka jej v takovém případě učitel nepřijme k výuce a kontaktováním zákonných zástupců
doporučí okamžité vyzvednutí. Žák bude umístěn v době čekání na rodiče v samostatné místnosti.
Žák by neměl odcházet sám ze školy a informace o podezření škola směřuje na hygienickou
stanici.
• Učitel může měřit teplotu žákům.
Testování
Dle obdržené odpovědi na náš dotaz z MŠMT ČR, které jsme obdrželi dne 24. 8. 2021,
nejsou žáci ani zaměstnanci povinni se prokazovat testováním/prodělaným COVID-19/očkováním.
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Při podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID19 (zvýšená tělesná 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 umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka
(zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit
do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není
známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní
teploměr k měření tělesné teploty
• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném
čase s použitím respirátoru FFP2 nebo KN95 a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit
do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není
znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
• Učitelé ZUŠ Vejprty mají k zajištění bezpečnosti k dispozici respirátory FFP2/KN95, obličejové
štíty a rukavice. Jsou poučeni o závažnosti situace a o bezpečnostních pravidlech, která je třeba
dodržovat.

Chceme upozornit, že i přes všechna níže uvedená pravidla a přijatá opatření ZUŠ Vejprty a OP
Kovářská nemůže garantovat, že zde nedojde k přenosu nákazy Covid-19.

Ve Vejprtech 26. 8. 2021

podepsal
Veronika Digitálně
Veronika
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Veronika Mikešová, DiS.
zástupce statutárního orgánu
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