Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC
spol. s r.o.
Slezská 773, 739 61 TŘINEC
Školní řád - dodatek č. 1
Tento dodatek je vydán z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s nákazou COVID-19
a vychází z aktuálních nařízení MŠMT ČR a MZ a doplňuje aktuální školní řád. Ostatní body
školního řádu ze dne 2.9.2019 zůstávají i nadále v platnosti.
Dokument je platný pro všechny budovy školy a odloučená pracoviště Soukromé základní
umělecké školy Tutti music spol. s r. o. Třinec, od 1. 9. 2020 až do odvolání.
I.
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
1)
V současnosti není zavedeno plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest
(roušek) pro zaměstnance a žáky školy. Nošení roušek v budovách Soukromé základní
umělecké školy Tutti music spol. s r.o. Třinec ale může být vyžadováno podle aktuální situace
na základě pokynů příslušné hygienické stanice. O případné změně a případných dalších
protiepidemických opatřeních bude škola informovat zákonné zástupce a žáky e-mailem,
vyvěšením informace na web školy a na vstupní dveře budov školy.
2)
Pokud na našich pobočkách dojde ke změnám z důvodu zavedení protiepidemických
opatření v budovách ZŠ, na kterých jsou naše pobočky umístěny, budou rovněž zákonní
zástupci a žáci informováni emailem, popřípadě třídním učitelem.
3)

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.

4)
Vstup zákonným zástupcům do budov školy je povolen pouze se zakrytým obličejem
(rouškou). Vstoupit mohou jen v důležitých případech jako např. platbě školného, zapůjčení a
vrácení hudebních nástrojů, apod. Žádáme rodiče, aby vstup do budov školy omezili na
minimum. Vstup rodičům a ostatním osobám do budov školy při koncertech a dalších veřejných
akcí je povolen.

II.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
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.

Postup při zjištění nákazy

1)
Školy nemají povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolesti v krku, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti apod.), ale těmto příznakům věnovat zvýšenou míru
pozornosti a při jejich zjištění se bude postupovat takto:
o 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,
o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce nezletilého žáka – je nutné tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze
školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
o 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.
2)
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.

III.
DISTANČNÍ VÝUKA
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo jiných
mimořádných opatření (např. karanténa na základě opatření hygienické stanice) znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka
dotčených žáků přechází v tomto případě na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich
podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v
prezenčním vzdělávání.

Žáci ZUŠ nemají povinnost se distančně vzdělávat, jejich zapojení do výuky do výuky
distančním způsobem je dobrovolné (záleží na rozhodnutí zákonných zástupců nebo zletilých
žáků, jestli se do distanční výuky zapojí). V ostatních případech škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Pokud bude nařízena karanténa učiteli, může vedení školy zajistit vyučování distančním
způsobem.
IV.
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 28. 8. 2020
MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

