PŘERUŠENÍ VÝUKY NA JAMU
A DALŠÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
Koronavirus v ČR

Na území ČR je doposud malé rozšíření viru SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), který
způsobuje koronavirové onemocnění s obvykle mírným průběhem COVID-19, JAMU proto
vyzývá především k zachování klidu a prevenci, poskytuje dále uvedené informace a přijímá
následující preventivní opatření. Přístup JAMU vychází z informací českých, evropských
i světových autorit, především z informací a doporučení Světové zdravotnické organizace 1
a Ministerstva zdravotnictví.

Onemocnění COVID-19 a jeho šíření

Způsob šíření onemocnění COVID-19 je podobný jako u chřipky: infikovaný při kašli nebo
výdechu vypouští kapičky tekutiny obsahující virus, z nichž většina dopadne na blízké povrchy
(stoly, nábytek, atd.). Lidé se infikují tím, že se dotknou kontaminovaných povrchů a následně
si sáhnou do oka, nosu nebo úst, nebo vdechnou kapičky vypuštěné infikovaným vzdáleným
do 1 metru.
Příznaky onemocnění COVID-19 jsou zejména horečka (87.9%), suchý kašel (67.7%),
únava/malátnost (38.1%), tvorba sputa (např. vykašlávání hlenu – 33.4%), dušnost (18.6%),
bolest krku (13.9%), bolest hlavy (13.6%), bolest svalů nebo kloubů (14.8%), zimnice (11.4%),
nevolnost nebo zvracení (5.0%), ucpaný nos (4.8%) a průjem (3.7%). Horečkou se pro účely
tohoto opatření rozumí tělesná teplota 37,3 °C nebo vyšší.
Průběh onemocnění COVID-19 je u většiny nemocných mírný a dojde k jejich uzdravení.
Riziko vážného průběhu stoupá s věkem a při oslabení imunitního systému nebo jiných
zdravotních obtížích (např. diabetes, onemocnění srdce a plic).

Preventivní opatření

Provoz JAMU bude omezen na nezbytné minimum. Vedoucí součástí přijmou organizační
opatření, kterým zajistí nezbytné provozní činnosti jednotlivých součástí s minimalizací osobní
přítomnosti zaměstnanců na pracovištích (např. prostřednictvím home office, omezení
úředních hodin nebo doby přítomnosti zaměstnanců na pracovišti). Vedoucí součástí informují
rektora o přijatých opatřeních.

Přerušení výuky a uzavření výukových prostor

S účinností ode dne 11. března 2020 je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysokých školách, tedy i na JAMU. 2
Z tohoto důvodu rektor JAMU rozhodl s účinností od 11. března 2020:
1. o přerušení kontaktní výuky na JAMU, a to bez ohledu na to, kde se měla uskutečňovat,
2. o zrušení veškerých veřejných vystoupení studentů, na kterých dochází k prezentaci
uměleckých výstupů ze studia (představení, koncertů a jiných veřejných vystoupení),
3. o uzavření výukových prostor JAMU na všech součástech JAMU studentům,
a to i pro samostudium, a akademickým pracovníkům a vyučujícím na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „vyučující“),
4. o zrušení pracovních úkolů vyučujícím spočívajících v přímé pedagogické činnosti
s osobní účastí studentů (tzv. kontaktní výuka); výuka může probíhat prostředky

1

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN; dostupné na
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skolod-11320_18696_1.html.
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komunikace na dálku. Ostatní úkoly vykonávají vyučující mimo pracoviště JAMU (tvůrčí
činnost, práce související s přímou pedagogickou činností),
5. o uzavření studovny v Knihovně JAMU a omezení Knihovnou poskytovaných služeb
na absenční zpřístupňování knihovních dokumentů a služby dostupné dálkovým
přístupem v elektronickém katalogu ALEPH.
U3V je na obou fakultách JAMU pozastaveno.

Vstup do budov

Vyučující, studenti a veřejnost vstupují do budov JAMU jen v nezbytných případech za účelem
vyřízení pracovněprávních nebo úředních záležitostí, a to po předchozí domluvě schůzky
prostředky komunikace na dálku s příslušným zaměstnancem nebo útvarem.

Omezení cest

Rizikovou oblastí 3 se rozumí zahraniční stát, v němž dochází k místnímu nebo komunitnímu
šíření nákazy koronavirem nebo k němu docházelo v posledních 2 týdnech. Při posouzení
rizikových oblastí se vychází ze zpráv o situaci vydávaných Světovou zdravotnickou
organizací, které jsou dostupné na internetu. 4
Do rizikových oblastí se zakazuje bez souhlasu rektora:
1. vyslat zaměstnance na pracovní cestu,
2. nařídit (i na žádost) dovolenou,
3. vyslat studenta nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo jiný studijní nebo podobný
pobyt.
Zrušují se všechny návštěvy (hostování, workshopy, atd.) osob nebo jejich skupin (zejména
divadelních souborů nebo hudebních těles), které jsou z rizikových oblastí, nebo jejichž
členové v rizikových oblastech pobývali. Rektor může návštěvu povolit.
Zahraniční služební cesty mimo rizikové oblasti doporučujeme vedoucím zaměstnancům
zvážit s ohledem na riziko v dané zemi, riziko setkání s infikovanou osobou (letiště, dopravní
prostředky, počet účastníků akce aj.) a nezbytnost a přínos pracovní cesty.

Omezení akcí

Nedojde-li ke změně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, 5 nebude možné
uskutečnit Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. O účasti
a podmínkách účasti divadelních škol, bude dále jednáno s příslušnými školami.

Astorka

Astorka nepřijímá nové objednávky ubytování.
Ubytovaným na Astorce se doporučuje zvážit setrvání na Astorce, nebo odjezd do místa
bydliště. U zvolené varianty by ubytovaný měl setrvat do skončení mimořádným opatření.

ke dni vydání opatření se jako nejrizikovější jeví zejména Čína, Vietnam, Jižní Korea, Írán, Itálie,
Francie, Německo, Švýcarsko, Spojené království, Nizozemsko a Švédsko.
4 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.
5 viz mimořádné opatření odkazované v pozn. č. 2 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj.
MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým jsou zakázána umělecká představení, společenské akce a jiná
shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; dostupné na
https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-hodindne-1032020-_18697_1.html.
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Rozhodne-li se setrvat na Astorce, omezí ubytovaný pobyt ve společných prostorách koleje
na nezbytné minimum.

Přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek ke studiu na JAMU, které se měly konat od 11. března 2020
do 31. března 2020, se ruší; děkan příslušné fakulty informuje o této skutečnosti uchazeče.
O novém termínu jejich konání bude rozhodnuto dle vývoje situace.

Individuální opatření
Je vhodné:
1. vyhýbat se setkání a setrvávání v blízkosti osob s příznaky onemocnění (včetně
pracovišť, domácností nebo shromáždění), případně použít respirátor,
2. neúčastnit se shromáždění většího počtu osob, omezit pobyt na veřejnosti,
3. mýt si často ruce dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu, nejsou-li ruce viditelně
špinavé, jinak mýdlem a vodou, a to po dobu nejméně 20 vteřin,
4. nedotýkat se očí, nosu a úst,
5. kašlat a kýchat do ohnutého lokte, nebo do kapesníčku, který po použití okamžitě
vyhodíte do koše s poklopem,
6. máte-li byť jen mírné příznaky onemocnění, zůstat doma, kontaktovat poskytovatele
lékařské péče a řídit se jeho pokyny, nosit roušku, a mýt si ruce po kontaktu s rouškou,
7. udržovat vzdálenost nejméně 2m od osob s příznaky onemocnění, a to i při cestování.

Obecná opatření

Za účelem snížení rizika šíření infekce a především rizika pro studenty a zaměstnance JAMU
rozhodl rektor na základě § 10 odst. 1 zákona o vysokých školách a čl. 67 Statutu JAMU
o dále uvedených preventivních opatřeních. Osoby stojící v čele součástí zajistí:
1. zvýšenou čistotu a hygieničnost pracovišť,
2. pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních opěrek židlí,
telefonů, klávesnic, myší, vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů
mýdla a dezinfekce ve veřejně přístupných prostorách a kancelářích nejméně
1 x za den,
3. umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k umyvadlům a jejich
pravidelné doplňování,
4. umístění dávkovače dezinfekčního gelu u vstupu do budov,
5. vyvěšení tohoto opatření rektora ve vstupních prostorách budov na dobře viditelném
místě a případně dalších vhodných místech,
6. vyvěšení informačních letáků zaslaných rektorem u vstupů do budovy, u umyvadel
a na dalších vhodných místech,
7. umístění dostatečného počtu odpadkových košů s poklopem k zahazování použitých
kapesníčků,
Pro konání osobních schůzek (jednání/setkání/konferencí) platí tyto zásady:
1. omezení jejich počtu na nezbytné minimum (např. jejich nahrazení tel. hovory,
telekonferencí, mailovou komunikací),
2. snížení počtu účastníků na nezbytné minimum,
3. výslovný pokyn účastníkům, že necítí-li se dobře, nemají se schůzky účastnit,
4. seznam všech účastníků každé schůzky, který bude uchováván po dobu 1 měsíce.
U účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty JAMU, se uvede kontakt na ně,
5. zdravení se účastníků bez podání rukou a jiných dotyků,
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6. rozmístění židlí alespoň 1 metr od sebe, je-li to možné,
7. pravidelné větrání místnosti tak, aby byla zajištěna obměna vzduchu.

Postup při návratu z rizikových oblastí a při příznacích onemocnění

Zaměstnanci a studenti, kteří navštívili rizikové oblasti, nebo kteří se mohli dostat do styku
s koronavirem infikovanými osobami a projeví se u nich byť jen mírné příznaky odpovídající
onemocnění COVID-19, zejména horečka (tělesná teplota 37,3 °C nebo vyšší), kašel
nebo potíže s dýcháním oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému lékaři
a JAMU e-mailovou zprávou v případě Divadelní fakulty na adresu dekan.difa@jamu.cz,
Hudební fakulty na adresu dekan.hf@jamu.cz, v ostatních případech nebo rektor@jamu.cz.
Upozorňujeme, že jde o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 zákoníku práce
pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty. V případě
podezření na onemocnění, může být nařízena i mimořádná (pracovně)lékařská prohlídka
podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Takové osoby budou po dobu 14 dnů od opuštění rizikové oblasti nebo do negativního
výsledku vyšetření lékařem, resp. až do úplného odeznění symptomů odpovídajících
onemocnění COVID-19 své povinnosti plnit z domova (homeoffice, samostudium), a není-li to
možné, bude jejich nepřítomnost na pracovišti hodnocena jako překážka v práci na straně
zaměstnavatele. Opatřením rektora nejsou dotčena opatření jiných orgánů pro návrat z nebo
odjezd do určitých oblastí nebo států, např. Itálie. 6

Trvání opatření

Toto opatření nahrazuje opatření rektora z 5. března 2020. Opatření trvají do odvolání.

Informační zdroje

JAMU vyzývá své studenty i zaměstnance, aby průběžně sledovali informace poskytované
světovými i místními autoritami a respektovali jejich pokyny a doporučení, zejména:
1. Světovou zdravotnickou organizací na https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019 a https://openwho.org/channels/covid-19,
2. Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí
na https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china,
3. Ministerstvem zdravotnictví ČR na https://www.mzcr.cz/,
4. Státním zdravotním ústavem na http://www.szu.cz/,
5. Krajskou hygienickou stanicí JMK na https://www.khsbrno.cz/,
6. Ministerstvem zahraničních věcí ČR na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html,
7. Ministerstvem práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/rok-2020.
V Brně dne 10. března 2020

prof. Mgr. Petr Oslzlý, v. r.
rektor JAMU

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN; dostupné na
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajicise-karanteny-_18668_1.html.
6

4

