AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola
a základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
www.aveart.cz, aveart@aveart.cz

Pravidla pro provoz AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a
základní umělecká škola, s.r.o. ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
platná od 19. 4. 2021 – aktualizace.
Podklad nastavuje provozní podmínky, které se liší nebo jsou stanoveny nad rámec
standardních podmínek, které vyplývají ze školských, hygienických, pracovněprávních a
dalších předpisů.
Vzdělávání žáků/studentů AVE ART Ostrava, provoz školy a pravidla bezpečnosti pro žáky a
zaměstnance se od 19. 4. 2021 řídí těmito principy:
1)

Základní pravidla

 Žáci, zaměstnanci školy i cizí osoby vstupující do prostoru školy dodržují zásady osobní a
provozní hygieny.
 Používat ochranu úst a nosu (roušky, respirátory) v případě, kdy tak nařídí KHS nebo MZd
ČR, a dodržovat řádnou respirační hygienu v závislosti na protiepidemických opatřeních
uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv.
semafor.
 Doporučujeme omezit množství lidí, se kterými se žáci/zaměstnanci školy setkávají,
případně omezit dobu setkání na nejkratší možnou.
 Je nutné chovat se ohleduplně ke svému okolí, žákům i zaměstnancům školy a dodržovat
taková opatření, aby bylo minimalizováno riziko šíření infekčních onemocnění (zejména
COVID-19).
2)

Pohyb na akcích školy konaných mimo budovu školy

 Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků
dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných
prostorách, a to mimořádným opatřením MZd. O konkrétním znění mimořádného opatření
MZd bude vedení škol informovat prostřednictvím internetové stránky – www.aveart.cz.
Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření
uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor,
v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní
úrovni MZd
 Všechny aktivity konané mimo budovu školy musí být předem nahlášené vedení školy,
které rozhodne o jejich organizaci.
 V případě aktivit konaných mimo budovu školy doporučujeme zákonným zástupcům, aby
vybavili žáky dezinfekčním gelem a rouškou (dle aktuálně platných opatření MŠMT a MZd).
Pro případ potřeby bude dezinfekcí vybaven také odpovědný pedagog.
3)

Vstup do budovy školy

 Od 19. 4. 2021 je vstup dětí/žáků/studentů do školy upraven Mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a to:
a) dítě/žák/student nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené MZDR vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 poskytnutý
školou, který si provedl sám před výukou za přítomnosti pověřené osoby.
Od 12. 4. 2021 je stanovena frekvence testování dvakrát týdně a mezi jednotlivými
termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Nebudeli dítě/žák/student přítomen v den testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.
Výše uvedené podmínky se považují za splněné, pokud dítě/žák/student doloží dokladem, že
a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (lékař, nebo krajská hyg.
stanice) a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
V případě pozitivního výsledku testu se postupuje dle mimořádného opatření čj. MZDR
14592/2021-3/MIN/KAN.
 U vchodu do budovy školy je k dispozici dezinfekce a čisticí zóna na boty.
 Dítě/žák/student jde do testovací místnosti v přízemí (keramika, kde si provede za
přítomnosti pověřené osoby test a v případě negativního výsledku pokračuje do výuky. Test
trvá včetně vyhodnocení cca 20 minut. Jak se test provádí se můžete podívat na
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=2s .
 Po dobu pobytu v budově si každý důkladně 20 až 30 sekund myje ruce teplou vodou a
mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 Cizí osoby jsou při vstupu povinny zapsat se na vrátnici a počkat na příchod
zaměstnance/žáka, za kterým přišly. V případě většího počtu lidí ve vestibulu a příznivého
počasí je může služba na vrátnici požádat, aby počkali před budovou školy. Při vstupu bude
každému příchozímu změřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě tělesné teploty
vyšší než 37°C nebude osoba do budovy školy vpuštěna.
 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 a nesmí se účastnit ani jiných aktivit
pořádaných mimo budovu školy.
4)

V budově školy

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i cizí osoby nosí v případě, kdy tak nařídí MŠMT, KHS
nebo MZd ČR, ve společných prostorách školy respirátory.
- Doporučujeme mít k dispozici větší počet respirátorů.

- V případě, že žák/zaměstnanec roušku/respirátor zapomene nebo ztratí, může si vyzvednout
novou na sekretariátu nebo na vrátnici školy. Na stejných místech jsou k dispozici také
ochranné rukavice a zásoby dezinfekce. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená a aktuálně
platná hygienická pravidla; jejich nedodržování bude posuzováno jako porušení Školního
řádu AVE ART Ostrava.
 V učebnách, kde je to možné, sedí při půlených hodinách maximální počet žáků samostatně
v lavici.
 Žáci se na chodbách, toaletách, společných a venkovních prostorách pohybují tak, aby byly
minimalizovány kontakty mezi žáky z různých tříd.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).
 Pokud je to možné, doporučuje se trávit volné hodiny venku.
 Všichni zaměstnanci dbají na bezpečnost svou, žáků i kolegů. V případě, že uvidí žáky,
kteří pravidla bezpečnosti nedodržují, vyzvou je, aby tak učinili.
 Toalety i učebny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na
dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení
rukou. Pokud tomu tak není, upozorní žák pedagoga nebo jiného zaměstnance školy, který
zajistí nápravu.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá několikrát denně.
 Prostředky k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem jsou umístěny u vchodů do budovy,
na toaletách, ve třídách, v kabinetech a do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na
nákazu COVID 19.
 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Větrání
zajišťuje učitel minimálně na začátku vyučovací hodiny.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k
sezení ve společných prostorách).
 V učebnách žáci zvednou židle na lavice, pracovnice úklidu provede nejdřív dezinfekci
podlahy, následně sundá židle na zem a provede dezinfekci desek lavic.
 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňují se minimálně jednou denně.
5)

Provoz počítačových učeben

 Ve všech počítačových učebnách mají žáci povinnost dezinfikovat si ruce před zahájením a
po skončení práce na počítačích/tabletech.
 Dezinfekce klávesnic a myší probíhá nejméně 1x v průběhu dopolední výuky s přihlédnutím
k aktuálnímu obsazení učeben, a to na konci hodiny (jednotlivé učebny mají konkrétní
rozpis). Učebna je znovu dezinfikována po skončení výuky.
 Dezinfekce klávesnic probíhá přípravkem ve spreji, který se nastříká na utěrku z
mikrovlákna, a tou se následně klávesnice a myš utře. Je zakázáno stříkat dezinfekci přímo na
klávesnici.
 Notebooky se dezinfikují výše uvedeným způsobem před zahájením práce, nikoli po
skončení. Tablety se dezinfikují před zahájením práce i po skončení (otřít utěrkou s
nastříkanou dezinfekcí).
6)

Provoz bufetu v prostorách školy

 Do prostor bufetu vstupují žáci jednotlivě.
7)

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.
 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit
tento postup:
a) Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do
budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce. V případě že zákonný zástupce není přítomen, dohled konající
zaměstnanec/pedagog neprodleně výše uvedenou skutečnost oznámí zákonnému zástupci a
informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy žáka; pokud
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
b) Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně
dojde k poskytnutí roušky (k dispozici na sekretariátu školy), umístění do předem připravené
samostatné místnosti (učebna uměleckého kováře v přízemí školy vedle učebny keramiky,
klíče jsou k dispozici na sekretariátu a na vrátnici školy) a současně budou informováni
zákonní zástupci nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Nezletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených
případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 Žákovi (popřípadě 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. Chronické
onemocnění potvrzuje praktický lékař, případně poskytovatel pracovnělékařských služeb.
 Ve všech výše uvedených případech zaměstnanec neprodleně o dané situaci informuje
vedení školy
8)

Vzdělávání distančním způsobem v případě nařízení karantény nebo v
důsledku krizových či mimořádných opatření

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční
vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
9)

Osoby s rizikovými faktory

 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.
10)

Žáci a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí

 Při příjezdu žáků/studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit
pravidly nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a
pravidla z toho vyplývající viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizikanakazy

V Ostravě dne 15. 4. 2021

Ing. Jaroslav Prokop
ředitel školy

