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Manuál pro provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid -19 

vypracovaný pro ZUŠ F. I. Tůmy 

dle manuálu MŠMT ČR ze dne 17. 8. 2021. 

 

 Každá osoba (žáci,  zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve 

společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem. Z 

povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty děti předškolního věku, osoby s 

poruchou intelektu, osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen 

ochranný prostředek dýchacích cest. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest 

jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem 

(toalety), popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.  

 Na toaletách je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně 

vysoušeči rukou. 

 Ve vestibulu školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem. 

 Škola dbá na pravidelné větrání učeben a společných prostor. 

 Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet žáků (např. 

kliky dveří, klaviatura, aj.). Zajistí učitel.  
 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19: 

 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.); 

 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;  

nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce; 

 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

nezletilého žáka – učitel tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje 

ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, žák si neprodleně 

nasadí ochranu dýchacích cest a učitel ho umístí do izolační místnosti (sborovna). Škola 

současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze 

školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Učitel vždy informuje o této 

situaci vedení školy. 

 Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se nevrací. 

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy je povinnost základních 

uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem,  úplata se nevrací. 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
 

V Kostelci nad Orlicí 18. 8. 2021                                                   Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy 


