MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S RIZIKEM NÁKAZY
ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 rozhoduji
s účinností od 11. května 2020 o následujících mimořádných opatřeních:
1. Ruším všechny formy kontaktní výuky a dalších kontaktních studijních aktivit (přednášky, semináře,
cvičení, hromadné zkoušky).
⁃

Zrušení výuky se netýká distanční výuky vč. e-learningu, distančních zkoušek, jiných distančních
forem plnění studijních povinností ani termínů odevzdání písemných prací nebo jiných studijních
plnění.

⁃

Zrušení výuky se netýká studentských praxí, klinických praxí, komunitní služby (dobrovolnictví)
a absolutorií.

⁃

Zrušení výuky nedopadá, za splnění podmínek stanovených právními předpisy, na individuální
zkoušky ani jiné individuální formy plnění studijních povinností vč. cvičení, za přítomnosti nejvýše
15 osob.

2. Zakazuji vstupovat do budovy školy studentům, zaměstnancům a jiným osobám, bez písemného
prohlášení o neexistenci nařízené karantény nebo příznaků virového infekčního onemocnění v období
předchozích dvou týdnů.(viz příloha č. 1; po dvou týdnech obnovit). Pokud zaměstnanec nebo student
(či jiná osoba) toto prohlášení nepodepíše, nebude jim osobní přítomnost ve škole umožněna.
⁃ Studenti i zaměstnanci školy jsou povinni se evidovat cestou vstupního čipu.
⁃ Při pohybu po budově školy je nutné minimalizovat kontakty osob, dodržovat odstupy minimálně
2 metry (nejméně 1,5 metru) a nosit ochrannou roušku. Je povinností jednotlivce mít ochranný
sáček na použité roušky.
⁃ Při příchodu do učebny a při jejím opouštění, si každý jednotlivec desinfikuje ruce. Složení skupin
určuje pedagog. Maximální počet studentů ve skupině je 15, jeden studující v lavici.. V učebně není
rouška povinná, pokud bude zachována vzdálenost jednotlivců 2 metry (min. 1,5 m). Při menší
vzdálenosti je rouška povinná.
⁃ V průběhu konzultace v učebně je třeba min. 1x za hodinu 5 minut větrat.
⁃ Skupinové konzultace probíhají v souladu s metodikou MŠMT o Ochraně zdraví a provozu vyšších
odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020 od 11. května 2020. Jsou výhradně
určeny konzultacím končících ročníků studia, tedy pro přípravu k absolutoriu. Mohou mít podobu
bloků, zaměřených na doplnění či vysvětlení učiva v předmětech, které jsou součástí absolutoria,
konzultace absolventských prací a doplnění praktické přípravy.
⁃ Praktická příprava je umožněna od 11. května 2020 pro studenty posledních ročníků, za dodržování
zvýšených hygienických podmínek aktuálně stanovených pro provoz jednotlivých pracovišť,
v souladu s usnesením vlády nebo ve vazbě na doporučení MZ ČR.
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3. Zakazuji pořádání hromadných akcí a slavnostního vyřazení absolventů bez ohledu na počet účastníků.
4. Škola zajistí dávkovače s desinfekčním prostředkem na ruce na toaletách, nebo na chodbě v jejich
bezprostřední blízkosti a jednorázové papírové ručníky na toaletách.
5. Ve všech místnostech školy je zásadním preventivním prvkem větrání cca po 1 hodině, v délce
minimálně 5 minut.
6. Škola zajistí místnost vhodnou pro izolaci osob vykazujících příznaky nákazy Covid 19. (učebna 426;
zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu)
⁃ Při výskytu některého z příznaků je studující izolován a jsou kontaktovány nejbližší osoby
a vyzvány k jeho okamžitému vyzvednutí. O podezření bude informována neprodleně spádová
hygienická stanice. Místnost je po opuštění izolovanou osobou kompletně desinfikována.
⁃ Pokud se příznaky objeví u zaměstnance školy, opustí budovu školy co nejdříve, ideálně bude
odvezen rodinným příslušníkem. Škola rovněž informuje spádovou hygienickou stanici.
7. V budově školy probíhá intenzivní úklid:
⁃ zvýší se frekvence desinfekce ploch, s použitím virucidního prostředku, s důrazem na místa
dotyku rukou. Ředění desinfekčního prostředku se řídí doporučením výrobce.
⁃ Zvýšená pozornost musí být věnována desinfekci lavic, stolů, klik, vodovodních baterií,
klávesnic, dálkových ovladačů, telefonů, učebních pomůcek, čipovým systémům, WC, podlahám
v používaných prostorech, apod. Desinfekce předmětů intenzívně používaných různými osobami
musí probíhat několikrát denně (kliky, vypínače, klávesnice, počítačová myš, sezení ve
společných prostorech)
⁃ Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření platí zákaz suchého úklidu.
8.

Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže,
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
⁃
⁃
⁃
⁃

⁃
⁃
⁃
⁃

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.
o a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o b) při protinádorové léčbě,
o 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).

Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě
přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.
Zaměstnanci i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
Je-li to organizačně možné, může ředitelka školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří
přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich
žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších
ochranných pomůcek nebo pověřením úkoly souvisejícími se zajištěním výkonu práce na dálku.
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Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří
do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout
na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).
9.

Co dělat v případě, že studující patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří studující, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Studující se
samostatně rozhodne o své účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím a své rozhodnutí oznámí
písemně vedoucí studijní skupiny. Na základě tohoto prohlášení je mu účast na výuce uznána.

10. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř.
jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo
práce není v místě trvalého bydliště), pokud z této povinnosti není udělena výjimka. V daném případě,
pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“,
nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající
povinnost vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z
Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným
pracovním prostředkem.
Škola disponuje určitou zásobou roušek, které jsou studujícím a zaměstnancům k dispozici na vrátnici
školy pro případ, že roušku zapomenou, nebo dojde k jejímu poškození v průběhu pobytu ve škole.

V případě aktualizace těchto nařízení bude vedení školy zaměstnance i studující neprodleně informovat.

V Brně dne 5. května 2020

Mgr. Liana Greiffeneggová
ředitelka školy
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Příloha č. 1
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