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Roušky
V budově ZUŠ Liberec není povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek by se však mohla
vztahovat na pořádání hromadných akcí (více u informací k hromadným akcím). Zavedení
povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv.
semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede
příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a
školských zařízení (info dostupné také v manuálu).
Pokud krajská hygienická stanice nevyhodnotila riziko šíření covid-19 natolik závažné, že není
podle ní nutné nařídit nošení roušek ve školách/ve společných prostorách škol, nemůže ředitel
školy nošení roušky nařizovat. Podmínka nošení roušky by v takovém případě
nepřiměřeným způsobem zasahovala do práva na vzdělání.
Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové
doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat
výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.).
Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit
roušku i při absenci mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný.
Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či
zaměstnanců pozitivně testován na covid-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže
se vyhodnocuje s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve
škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická
stanice, nařídit nošení roušek.

Pořádání hromadných akcí
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 (dostupné ZDE) zakázalo
pořádání hromadných akcí nad 1000 osob (pokud se pořádají převážně ve vnějších prostorech),
resp. do 500 osob (pokud se pořádají převážně ve vnitřních prostorech) s tím, že je povinnost
nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný
čas přesahuje 100 osob. Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení pořádaly
hromadné akce, pokud se ale rozhodnou hromadnou akci pořádat, jsou povinny řídit se
uvedeným mimořádným opatřením. V případě škol a školských zařízení se bude jednat
především o kulturní představení (např. školní představení, besídky), hudební představení ,
sportovní akce (např. sportovní soutěže) či o slavnosti (např. vítání žáků prvních ročníků
s rodiči). V případě, že se škola či školské zařízení rozhodne hromadnou akci uspořádat,
doporučujeme nastavit pravidla tak, aby se minimalizovalo riziko šíření nákazy.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního
onemocnění
U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání
lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze
jednou.

