Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
Mimořádná opatření pro vzdělávání v průběhu pandemie
Obecná ustanovení k zamezení šíření nákazy:

° V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
° U vstupu do budovy MDDM a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v
nádobách s dávkovačem.
° Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
° Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během
vyučovací hodiny. Zajišťují lektoři jednotlivých kroužků.
° Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Úklid povrchů a ploch se
provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
(Úklidový pracovník je poučen a vybaven všemi potřebnými prostředky, zároveň zajišťuje
v průběhu dne větrání všech prostor).
° Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
° Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně)
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
° Do budovy nejsou vpouštěné dospělé osoby, které nemají svůj kroužek nebo se neúčastní
pořádaných akcí. Zajistí recepční pracovník, který zároveň kontroluje pohledem zdravotní stav
účastníků kroužků. Pokud jsou příznaky onemocnění patrné již při příchodu do MDDM, není
takový žák vpuštěn do budovy, pokud je zároveň přítomen zákonný zástupce. Pokud přítomen
není, je ihned telefonicky informován a neprodleně si zajistí bezodkladné vyzvednutí. V případě
projevu onemocnění až při vyučování, je žák izolován od všech ostatních. Zákonný zástupce je
povinen kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
° Pokud nebude plošně zákonem nařízené nošení ochranných prostředků, tuto povinnost může
vyhlásit ředitel školy. Zároveň platí, že každý (vyučující i žák), kdo pociťuje drobné respirační
potíže, bude mít ochranu dýchacích cest nasazenou vždy.
° Distanční vzdělávání při nařízeném uzavření celé školy, bude probíhat ve všech kroužcích,
které svou povahou tuto výuku umožňují. Tato výuka bude však dobrovolná a nebude
považována za adekvátní náhradu kroužku. Zrušené hodiny budou nahrazeny, případně
vrácena poměrná část uhrazené úplaty.

Opatření k zamezení šíření nákazy vyplývající ze zákona
§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s infekčním onemocněním je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
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§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3
zákona o ochraně veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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.
§ 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.
§ Dítěti/žákovi/studentovi (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.
§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud
k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat,
protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě
nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada
mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15.
kalendářního dne nemocenská).
Dodatek ke směrnici krizového plánu školy,
vypracovala ředitelka: Jana Krejsová
dne 7. 9. 2020
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