Organizační pokyn pro provoz školy ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19
Na základě dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ vydávám tento
závazný organizační pokyn. Tímto pokynem jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci školy,
žáci školy a osoby vstupující do budovy školy.

I.
Základní hygienická pravidla
a) U vstupu do budovy školy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou v nádobách s dávkovačem.
b) Každá osoba je povinna v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy důkladně si
umýt ruce teplou vodou a mýdlem, případně provést také dezinfekci rukou.
c) Všechny osoby jsou povinny dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve
škole. Návod na správné mytí rukou je vyvěšen na každé toaletě u umyvadla.
d) Toalety jsou vybaveny pitnou vodou, tekutým mýdlem, dezinfekcí s dávkovačem
a jednorázovými papírovými ručníky. Žák je povinen po použití toalety provést
důkladnou hygienu rukou a případně také jejich dezinfekci. Textilní ručníky škola
nepoužívá.
e) Vyučující provádí časté větrání místností v době výuky (čerstvým vzduchem). Větrání
se provádí krátkodobě, intenzivně o přestávkách, ale také během vyučovací hodiny.
f) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování je
důvodem k nevpuštění žáka do školy. O případném nedodržování hygienických
pravidel je prokazatelně informován zákonný zástupce žáka.
g) Každý den se dezinfikují povrchy a předměty, které používá větší počet lidí (kliky
dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce).
h) Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem pro měření tělesné teploty žáků nebo
zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění.
i) Škola je rovněž vybavena dostatečným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy
s podezřením na výskyt Covid-19 a pro případ povinného zavedení roušek ve škole
(při zapomenutí nebo znehodnocení roušky žákem nebo zaměstnancem).
j) Ochranu nosu a úst si zajišťují žáci i zaměstnanci školy sami.
II.
Provoz školy ve školním roce 2020/2021
a) Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
b) Škola nebude vyžadovat před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
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c) Pokud není stanoveno jinak, veškerá výuka ve škole probíhá v prezenční formě.
d) Na začátku školního roku provedou učitelé aktualizaci kontaktů (telefonní čísla, emaily) na všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu.
e) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je
škola vždy povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
Ministerstvem zdravotnictví.
f) V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě
protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných
krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání
žáků zákonné zástupce nezletilých žáků i svého zřizovatele.

III.
Pohyb v budově školy
a) Vstup do budovy školy je umožněn pouze zaměstnancům, žákům a zákonným
zástupcům žáků (případně jiným rodinným příslušníkům, kteří doprovázejí žáka do
školy nebo vyzvedávají žáka po výuce).
b) Osoby, které doprovázejí žáky, se nezdržují bezdůvodně v prostorách školy.
c) Žáci bezdůvodně nevyužívají prostor odpočinkových koutů na chodbách školy.
d) Nikdo s prokázaným onemocněním Covid-19 nesmí do školy vstoupit.
e) Povinnost nošení roušek v prostorách školy pro všechny účastníky vzdělávacího
procesu se řídí aktuálním stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv.
semafor, zveřejněný na stránkách Ministerstva zdravotnictví a nařízením Krajské
hygienické stanice.
f) Žáci se po konci vyučovací hodiny nezdržují bezdůvodně ve škole a opouští školu.
g) V budově školy mohou probíhat akce nesouvisející s výukou (nájemci) za podmínky,
že neprobíhají souběžně s výukou a nedochází ke kontaktu mezi žáky a ostatními
účastníky.

IV.
Účast žáků v prezenční formě vzdělávání
a) Škola předchází vzniku šíření infekčních chorob tím, že zajišťuje oddělení žáka, který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistí pro něj dohled
zletilé fyzické osoby.
b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat pozornost.
c) Při zjištění příznaků škola volí tento postup:


Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není do budovy
školy vpuštěn za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce nebo jiný
rodinný příslušník doprovázející žáka do školy.
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Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a nezletilý žák
přichází do školy sám – škola (učitel, do jehož hodiny žák přichází)
kontaktuje neprodleně zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí ze školy. Do doby, než žáka vyzvedne zákonný
zástupce, postupuje se podle následujícího bodu. Zletilý žák opouští budovu
v co nejkratším možném čase.



Příznaky se vyskytnou (jsou patrné) v průběhu přítomnosti žáka ve škole
– žák neprodleně dostane roušku a je umístěn do učebny keramiky, která
slouží jako místnost izolace od ostatních osob ve škole. Zároveň jsou
neprodleně informováni zákonní zástupci s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte ze školy. Zletilý žák opouští budovu v co nejkratším
možném čase.



V izolaci žák zůstává do doby vyzvednutí zákonným zástupcem pod dohledem
zaměstnance školy, který rovněž použije roušku.

d) V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid-19 ve škole zaměstnanci školy
Krajskou hygienickou stanici nekontaktují.
e) Žákovi 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. Tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
f) Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého
žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.

V.
Účast zaměstnanců v prezenční formě vzdělávání
a) V případě, že se u zaměstnance školy projevují příznaky infekčního onemocnění
Covid-19 nebo jiných onemocnění s obdobnými příznaky (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), je
povinen kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne/nerozhodne o dočasné
pracovní neschopnosti zaměstnance.
b) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění v průběhu
práce ve škole, informuje vedení školy a budovu školy opustí v nejkratším možném
čase a s použitím roušky. Zaměstnanec kontaktuje svého praktického lékaře, který
rozhodne/nerozhodne o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Vedení školy
zajistí pedagogický dozor nad žáky jiným zaměstnancem školy.
c) 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. Tuto
skutečnost potvrzuje praktický lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.
d) 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.
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e) Pokud byl zaměstnanec v zahraničí, před nástupem do zaměstnání se řídí pravidly
stanovenými na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, kde je stanoven
seznam zemí podle míry rizika a pravidla z toho vyplývající (karanténa / otestování na
Covid-19).

VI.
Zaměstnanec školy v karanténě
a) Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava
podkladů k výuce). V tomto případě zaměstnanci přísluší plat.
b) Nedojde-li k dohodě podle výše uvedeného bodu, není povinností zaměstnance po
dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních
předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

VII.
Distanční vzdělávání
a) Základní umělecká škola má v daných situacích povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem.
b) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné vyučovací skupiny, třídy,
oddělení.
c) Výuka dotčených žáků, kterým je znemožněna osobní přítomnost ve škole, přechází
z prezenční výuky na distanční. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
d) Žáci nemají povinnost distančně se vzdělávat, zapojují se do distanční výuky
dobrovolně.
e) Pokud je zakázána přítomnost všech žáků ve škole, přechází na distanční výuku celá
škola.
f) Pokud bude pedagogickému pracovníkovi nařízena karanténa, bude výuka probíhat
distančně (pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou) nebo zaměstnance
dočasně zastoupí jiný pedagogický pracovník.

VIII.
Organizace koncertů, předehrávek a jiných akcí školy
a) Ve školním roce 2020/2021 nebudou plánovány koncerty a jiné akce školy s účastí
přesahující 100 osob.
b) Bezpečnostní opatření k organizaci koncertů se budou řídit aktuální situací dle
platných nařízení Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice. O těchto
opatřeních budou účastníci akcí školy informováni prostřednictvím webových stránek
školy.
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c) Škola bude v průběhu školního roku zvažovat nutnost konání aktivit, které nejsou pro
naplnění školního vzdělávacího programu nutné a kde dochází ke koncentraci vyššího
počtu lidí.

IX.
Úplata za vzdělávání
a) Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
b) Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy:


S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání
distančním způsobem se úplata nevrací.



Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo
prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

X.
Závěrečná ustanovení
a)

Tento organizační pokyn doplňuje školní řád za účelem snížení rizika výskytu
onemocnění Covid-19 v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu v Základní
umělecké škole Jožky Matěje Brušperk, příspěvková organizace.

b)

Všechny osoby, kterých se tento organizační pokyn týká, jsou povinny se s jeho
obsahem důkladně seznámit. Seznámení žáků s tímto organizačním pokynem
provede pedagog individuální výuky hudebního oboru a/nebo pedagog výtvarného
oboru na začátku školního roku – na první vyučovací hodině. Společně s tímto
poučením bude provedeno seznámení žáka se školním řádem a poučení o
bezpečnosti a ochraně zdraví.

c)

Jednotlivá ustanovení jsou závazná pro zaměstnance školy, žáky, zákonné
zástupce žáků a ostatní subjekty, které ve škole působí (nájemci).

d)

Tento organizační pokyn je platný a účinný od 1. září 2020 do 30. 6. 2021.

e)

Tato směrnice nahrazuje původní „Organizační pokyn k zajištění ochrany zdraví
během výuky na Základní umělecké škole Jožky Matěje Brušperk od 11. května
2020“. Platnost původního dokumentu končí dnem platnosti této směrnice.

f)

Tento organizační pokyn se vztahuje na všechny pracoviště školy, tj. na kmenovou
budovu v Brušperku a na pobočky v prostorách základních škol ve Fryčovicích,
Hukvaldech a Staré Vsi nad Ondřejnicí.

g)

Tento dokument je zveřejněn na úřední desce v budově školy a na webových
stránkách školy.

V Brušperku 27. srpna 2020
Mgr. Jan Strakoš
ředitel školy
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