Provoz ZUŠ v Žacléři v období do konce školního roku 2019-2020
1. Vstup do budovy školy
•
•

•

•

•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím rodičům
Všichni žáci a zaměstnanci nosí v prostorách školy roušky. Odložit roušku mohou po
dobu vyučování pouze žáci, kteří navštěvují dechové oddělení a zpěv. Tito žáci budou mít
s sebou sáček na uložení roušky.
Žáci se nezdržují ve škole déle než je nezbytně nutné. Přicházejí přesně na domluvený
čas a po skončení konzultace ihned odcházejí. Žákům, kteří čekají na odjezd autobusu,
samozřejmě umožníme počkat ve škole.
Žáci VO čekají v určený čas před školou do doby, než je vyzvedne paní učitelka. Nemáme
možnost nechat děti ve větším počtu čekat ve škole, vybavte je prosím pro případ
nepříznivého počasí deštníkem.
Škola má právo vymezit prostory pohybu žáků.

2. V budově školy
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•
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•
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Žák se ihned po vstupu do školy přezuje a boty si uloží do prostoru laviček vedle schodů.
Vyjde krátké schody a vydezinfikuje si důkladně ruce u dezinfekčního bezkontaktního
stojanu.
V budově školy zbytečně neprodlévá a rovnou jde do své třídy. Při vstupu do třídy je
učitelem zkontrolována tělesná teplota žáka pomocí bezkontaktního teploměru.
Žák ve třídě odkládá své věci na místo určené učitelem.
Po každé návštěvě WC si žák důkladně umyje ruce mýdlem, otře papírovým ručníkem a
pak ještě použije dezinfekci.
V průběhu vzdělávání dodržují žáci i učitelé odstup 2 metry.
Pokud si žák, se souhlasem učitele, sejme roušku, musí ji uložit do přineseného sáčku.
Při použití nástrojů nebo předmětů, jichž se dotýká více osob, je nezbytné tyto předměty
čistit a dezinfikovat po každém použití další osobou.
Učitelé klavírní hry budou žákům předvádět ukázky pouze na odděleném keyboardu.
Ve výtvarném oddělení budou po každé hodině dezinfikovány stoly, štětce a všechny
předměty jichž se žáci dotýkali.
Jednotlivé lekce budou nejméně o třetinu kratší kvůli čištění a větrání tříd – rodiče se
informují u vyučujícího.

3. Při podezření na možné příznaky COVID – 19 nebo při nevolnosti.
•

•

•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID –
19 nesmí do školy vstoupit. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy ani s mírnými
projevy jiných nemocí.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků onemocnění COVID – 19 nebo i jiných
onemocnění, bude umístěn do karanténní místnosti – třídy č.1. Zde bude průběžně - do
příchodu rodičů – kontrolován jeho stav.
Rodiče nezletilého žáka budou okamžitě informováni učitelem a jsou povinni si dítě
neprodleně vyzvednout a to i za cenu uvolnění ze zaměstnání, nebo přerušení jiných

•
•
•

důležitých aktivit. Učitelé nemohou v takovém případě plně odpovídat za odděleného
žáka, protože se musí věnovat ostatním přítomným dětem.
Zletilý žák může, v případě jen mírné nevolnosti, opustit školu v nejkratším možném čase
a odejít domů. I v takové situaci budou ihned uvědoměni rodiče.
Při podezření infekce u učitele bude žák předán na starost jednomu z kolegů a opustí
školu v nejkratším možném čase.
Ve všech případech podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici a předá jí
kontakty na všechny osoby, které mohly přijít s indisponovaným do kontaktu.

4. Úklid a obecná ustanovení
• V době do konce školního roku jsou ve škole nastaveny zpřísněné standardy úklidu a
zachovávání bezinfekčnosti podle manuálu vydaného MŠMT.
• Pro neslučitelnost s praxí neaplikujeme tekuté dezinfekce na koberce.
• Všechny ostatní předměty a podlahy jsou dezinfikovány mokrou cestou za pomocí
schválených prostředků s virucidní aktivitou.
• V případě, že žák zůstane doma a nevyužije možnosti návštěvy školy, má možnost být i
nadále v kontaktu se svým učitelem a dostávat výuku, podle možností, distančním
způsobem.

