PROVOZ ZUŠ LIBEREC OD 2. 9. 2020
Vážení rodiče,
záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních
aktivit v co největším rozsahu. Pokud vyšší právní síla nerozhodne jinak, bude probíhat
běžný provoz školy s výjimkami a níže uvedenými závaznými pokyny:
•

žáci, rodiče a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy
vstoupit (rýma, kašel, horečka...)

•

vstup do školy bude umožněn pouze žákům, zaměstnancům, zástupcům státní správy
a samosprávy, kontrolním orgánům a firmám, které zajišťují provoz školy

•

vstup zákonných zástupců žáků do školy bude umožněn po předchozí domluvě
s třídním učitelem za podmínky, že zákonný zástupce zapíše svůj příchod a odchod
do budovy školy do „návštěvní knihy“ – např. náslech ve výuce, konzultace s učitelem
a návštěva třídní akce, která je zapsaná v plánu práce školy

•

vstup do školy bude umožněn žákům, u kterých přetrvávají příznaky chronické nebo
alergické rýmy a kašle pouze tehdy, pokud předloží písemné potvrzení svého
praktického lékaře pro děti a dorost

•

žáci a učitelé budou minimalizovat pobyt ve společných prostorách budovy školy
(zákaz vstupu do atria v době přestávek apod.)

•

místnost č. 103 bude sloužit jako „marodka“, do které budou umístěni žáci, u kterých
se v průběhu vzdělávání projeví příznaky virového onemocnění (učitel nejprve
kontaktuje zákonné zástupce, poskytne žákovi roušku, odvede žáka na „marodku“,
vrátí se do třídy a vydezinfikuje ji; vrátný zajistí dohled nad žákem na „marodce“, při
předávání žáka podepíší zákonní zástupci záznamový list)

•

škola
bude
dostatečně
vybavena
čistícími
a
dezinfekčními
prostředky,
bezkontaktními teploměry a rouškami pro osoby umístěné na „marodce“

•

do 18 hodin bude prodloužen běžný úklid a dezinfekce prostor, které používá větší
počet osob (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce)

•

dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici u vstupu do školy a na toaletách

•

akce pro žáky, rodiče a přátele školy budou podléhat pravidlům, která škola sdělí
účastníkům v dostatečném předstihu podle aktuálních epidemiologických nařízení

•

v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude
ZUŠ Liberec postupovat podle pokynů KHS a na webu v sekci NOVINKY a e-mailem
bude neprodleně informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy a
o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků

•

ZUŠ Liberec poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud bude žákům z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Ostatní žáci, kterých se
zákaz nedotkne, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání.

•

V případě dotazů kontaktujte vedení školy nebo třídního učitele. Společně to
vyřešíme.

V Liberci dne 31. 8. 2020
Tomáš Kolafa, ředitel

