AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Organizace osobní přítomnosti žáků za účelem přípravy na maturitní
zkoušky a výuky na ZUŠ, od 11. 5. 2020 do konce školního roku
2019/2020

1) Postup pro učitele a žáky
- Od 11. 5. bude otevřena škola k osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků.
- Žáci budou ve škole v předem stanovených skupinách a to v počtu max. 15 žáků a 1 učitel.
- Odborné ateliéry budou otevřeny od pondělí do pátku vždy v čase od 8.00 do 13.30 hod.
- U maturitních předmětů Jazyk český a Jazyk anglický si žáci s učitelem dohodnou konkrétní čas
konzultace prostřednictvím mailu, Bakaláře, dle pokynů učitele.
- Pro každou práci v ateliérech a učebnách bude na vrátnici formulář, který musí příchozí podepsat.
Současně podepíše seznámení s bezpečnostními pokyny a žáci odevzdají Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Následně jim bude umožněn vstup do budovy
za konkrétním učitelem.
- Výběr místností provádí studijní referent po dohodě s pedagogy a dle aktuálního stavu místností.
- Konzultace může proběhnout pouze v místnosti, kde byla provedena dezinfekce.

2) Pravidla bezpečnosti
Příchod ke škole a pohyb před školou (organizuje vrátný)
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
- Do školy vstoupí pouze osoba se zakrytými ústy a nosem (za ochranné prostředky dýchacích cest se
v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének).
- Podpis příchodu na stanoveném formuláři zahrnující seznámení s bezpečnostními pokyny, žáci
odevzdají podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (u
nezletilých žáků je potřeba podpis zákonného zástupce).
- Vrátný pošle žáky a pedagogy do stanovených učeben.
- Vstup do budovy školy nebo školského zařízení je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Žáci nebudou využívat šatny.
- Před odchodem z vrátnice si každý vydezinfikuje ruce.
Pohyb v budově školy
- Ve škole platí povinnost dodržovat všechna běžně využívaná hygienická opatření proti šíření viru
(zachování odstupu 2 m, povinnost mít roušku, dezinfekce rukou u vchodu do budovy, používání jen
svých učebnic a určených materiálů a pracovního náčiní, atd.).
- Žáci se při pobytu ve škole zdržují pouze ve stanovených učebnách a využívat mohou příslušné
toalety (vždy po jednom).
- Přestávku budou žáci trávit na školní zahradě.
- Všichni zaměstnanci dbají na bezpečnostní pravidla. Pokud uvidí žáka/žáky, kteří pravidla
bezpečnosti nedodržují, vyzvou je, aby tak učinili (např. shlukování ve větším počtu na chodbě, před
školou, v učebně, nenošení roušky, apod.).
- Dezinfekční prostředky v budově budou k dispozici: u hlavního vchodu vedle vrátnice, na WC a
v učebnách určených pro konzultace.
Ve třídě
- Při vstupu do třídy musí být provedena dezinfekce rukou (doporučuje se i předchozí umytí rukou,
důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
- Je povinností dodržovat složení skupin stanové ředitelem školy a využívat pouze určené ateliéry.
- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve
třídě.
- Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě
na maturitní zkoušku.
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2
metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se
roušky nosit i ve třídě.
- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
- Pedagogové usadí žáky do lavic tak, aby byly zachovány rozestupy – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
- Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
- Pedagogové musí zajistit větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Tato pravidla se vztahují i na odloučené pracoviště – Kovárna.

Nepedagogičtí pracovníci
- Na vrátnici a ve vestibulu se z nepedagogických pracovníků může pohybovat pouze vrátný. V
prostoru vrátnice se smí nacházet vždy jen jedna osoba.
- Zaměstnanci od sebe udržují bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m.
- Povinnost nosit roušku platí pro všechny zaměstnance.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory pro neúčast k osobním konzultacím
- Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
- Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.
hypertenze.
- Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
- Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V Ostravě dne 5. 5. 2020

Ing. Jaroslav Prokop v. r.
ředitel školy

