Školní řád - dodatek č. 2
Tento dodatek doplňuje aktuální školní řád. Všechny ostatní body původního školního řádu zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek nahrazuje předchozí dodatek šk. řádu č.1, platného od 1.9.2020 (tzn. platnost tohoto dřívějšího dokumentu se
tímto ruší). Dokument je platný od 12. 4. 2021 až do odvolání.
Změny oproti předchozímu dodatku jsou zvýrazněny barevně.

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
Ve škole je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest: děti do 15 let mohou nosit roušku,
ostatní osoby musí povinně používat respirátor nebo nanoroušku (dle norem FFP2, KN 95). Výjimku mají
žáci a pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávacích aktivit, jejichž charakter nošení těchto ochranných
prostředků neumožňuje (dechy, zpěv), a pokud jsou tyto vzdělávací aktivity povoleny.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných
případech!
HYGIENICKÁ PRAVIDLA, TESTOVÁNÍ
U vstupu do budovy školy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s
dávkovačem. Každá osoba je po vstupu do budovy povinna použít dezinfekci, dále umýt si ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a
intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Zaměstnanci školy jsou testováni antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 1x týdně. Žáci ZUŠ při
individuální výuce a individuálních konzultacích testováni nejsou.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Při zjištění příznaků infekčního onemocnění žáků (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) se bude
postupovat následovně:
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě
nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka –
je nutné tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně ainformovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
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příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních
přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná krajská hygienická stanice. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
Žákovi 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 u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
Rodiče jsou povinni tuto skutečnost oznámit vedení školy a doložit kopii tohoto potvrzení.
DISTANČNÍ VÝUKA
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem ve výuce předmětů, ve kterých podle vládních nařízení
není umožněna prezenční výuka.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření nebo z důvodu nařízení znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Žáci ZUŠ se do distanční výuky zapojují dobrovolně na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců.
Pokud bude nařízena karanténa učiteli, může vedení školy zajistit vyučování distančním způsobem.
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)
Pokud na základě rozhodnutí hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy,
platí následující:
s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata
nevrací.

V Třinci, dne 12. 4. 2021
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy
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