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1. článek - Úvod, všeobecné informace
1.1. Toto organizační opatření doplňuje školní řád a vnitřní směrnice školy za účelem snížení
rizika výskytu onemocnění COVID-19 v průběhu výchovně vzdělávacího procesu v Základní
umělecké škole Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (dále jen ZUŠ).
1.2. Jednotlivá ustanovení jsou závazná pro zaměstnance školy, žáky, zákonné zástupce žáků a
ostatní osoby, které ve škole působí (zejména nájemci).
1.3. Organizační opatření vychází z legislativních nařízení a metodických pokynů Vlády ČR (VČR),
Ministerstva zdravotnictví (MZd), Krajské hygienické stanice (KHS) a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
1.4. S vývojem postupného uvolňování bezpečnostních opatření nebo naopak jejich
zpřísňováním bude organizace výuky ve škole následně upravena, aktualizována
prostřednictvím dodatků. V případě, že škola nebude dostatečně rychle reflektovat nařízení
vyšších orgánů, zejména v případě zpřísňování bezpečnostních pravidel, je nutné prvotně se
řídit opatřeními vydanými nadřízenými orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT).
2. článek – Organizační forma výuky
2.1. Výuka ve škole probíhá prezenční nebo distanční formou, a to dle platných nařízení vydaných
nadřízenými orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT) podle „Protiepidemického systému ČR“ (PES).
2.2. Podrobnosti distanční výuky v ZUŠ jsou popsány v samostatné směrnice školy – „Zásady
distančního vzdělávání“ ze dne 1. 10. 2020.
3. článek - Účast žáků v prezenční formě vzdělávání
3.1. Žáci se při příjezdu ze zahraničí před nástupem do školy řídí pravidly stanovenými na
webových stránkách MZd, kde je stanoven seznam zemí podle míry rizika a pravidla z toho
vyplývající (karanténa / otestování na COVID 19).
3.2. Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák přichází do výuky zdravý. Mají na zřeteli, že
nemocný žák nepatří do výuky, jsou ohleduplní k ostatním rodičům, zdraví žáků a učitelů.
Učitel má právo požadovat od zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka lékařské
potvrzení o ukončení nemoci, potvrzení lékaře o chronickém onemocnění s obdobnými
příznaky onemocnění COVID-19 (například alergie).
3.3. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), vyučující neprodleně
poskytne žákovi roušku (platí pro situaci, kdy není nošení roušek povinné) a umístí jej do foyer
koncertního sálu školy nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a
současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu
školy.
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3.4. Vyučující informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3.5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 – zaměstnanci školy Krajskou
hygienickou stanici nekontaktují.
3.6. V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zaměstnanec informuje školu o skutečnosti, že se
u něj prokazatelně vyskytuje onemocnění COVID-19, ředitel školy předá tuto informaci
protiepidemickému odboru krajské hygienické stanice.
4. článek - Účast zaměstnanců v prezenční formě vzdělávání
4.1. Zaměstnanci se při příjezdu ze zahraničí před nástupem do zaměstnání řídí pravidly
stanovenými na webových stránkách MZd, kde je stanoven seznam zemí podle míry rizika a
pravidla z toho vyplývající (karanténa / otestování na COVID 19).
4.2. V případě, že se u zaměstnance projevují příznaky 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, karanténě nebo izolace
zaměstnance.
4.3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce ve škole, informuje vedení
školy a budovu školy opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky. Zaměstnanec
kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne/nerozhodne o dočasné pracovní
neschopnosti, karanténě nebo izolace zaměstnance.
4.4. Vedení školy zajistí pedagogický dozor nad žáky jiným zaměstnancem školy.
5. článek - Pohyb v areálu a budově školy
5.1. Nikdo s prokázaným onemocněním COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
5.2. Vstup do budovy školy je umožněn zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žákům
(osobám doprovázejícím žáky) dle platných nařízení vydaných nadřízenými orgány (VČR,
MZd, KHS, MŠMT) podle „Protiepidemického systému ČR“ (PES).
5.3. Neprodleně po příchodu do budovy použije každá osoba dezinfekci na ruce, která je
k dispozici na označených místech a v učebnách.
5.4. Vyučující provádí pravidelné větrání v době výuky, zejména o přestávkách. V učebně bicích
nástrojů pouze o přestávkách. V případě přítomnosti žáků, vždy pod dozorem vyučujícího.
5.5. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a nařízení vydaná školou a
nadřízenými orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT). Jejich opakované a úmyslné nedodržování je
závažné porušení povinností žáka.
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5.6. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla a nařízení vydaná školou
a nadřízenými orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT). Opakované a úmyslné nedodržování těchto
pravidel je porušování pracovní povinností.
5.7. Žáci po konci vyučovací hodiny opouští dle pokynů vyučujícího budovu školy. Nezdržují se
nadále bezdůvodně ve škole.
5.8. Povinnost nošení roušek v prostorách školy pro všechny účastníky vzdělávacího procesu se
řídí platnými opatřeními vydanými nadřízenými orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT) podle
„Protiepidemického systému ČR“ (PES).
5.9. Každý žák i zaměstnanec bude mít sebou vlastní roušku a sáček na její uložení.
5.10. Vstup třetích osob do budovy školy se řídí platnými opatřeními vydanými nadřízenými
orgány (VČR, MZd, KHS, MŠMT) podle „Protiepidemického systému ČR“ (PES).
6. článek – Závěrečná ustanovení
6.1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 23. 11. 2020
6.2. Tato směrnice ukončuje platnost „Organizační opatření k omezení šíření nemoci COVID - 19
ve školním roce 2020/2021“, ze dne 25. 8. 2020, č. j. ZUSLJF/00266/2020.
6.3. S touto směrnicí jsou zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci žáků seznámeni prostřednictvím
úřední desky webových stránek školy.

podepsal
BcA. Jan Digitálně
BcA. Jan Vilášek
Datum: 2020.11.23
Vilášek 18:33:21 +01'00'

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 23. 11. 2020

___________________________
BcA. Jan Vilášek, DiS.,
ředitel školy
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