
Dodatek ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2020 pro ZUŠ 
 

1. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

2. 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák, vyučující 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. 

3. 

Ve veřejných prostorách školy: šatny, chodby, WC je žák/vyučující/zaměstnanci  povinni nosit 

ochranu nosu a úst, pakliže bude region Jihomoravského kraje a konkrétně oblast Brno-město 

v koranovirovém semaforu označen oranžovou nebo červenou barvou. 

4.  

Zákonní zástupci žáka/doprovod má po budově školy zakázaný/ omezený přístup. Je možný pouze 

přístup do šatny, kde zákonný zástupce žáka bude mít na sobě ochranu úst a nosu, pakliže bude 

region Jihomoravského kraje a konkrétně oblast Brno-město v koranovirovém semaforu označen 

oranžovou nebo červenou barvou. Zákonný zástupce žáka či doprovod se zdrží prostorách vstupu do 

školy či v šatně pouze na nezbytně nutnou dobu.   

Do prostor školy může zákonný zástupce žáka/příbuzní/kamarádi žáka vstoupit pouze na konání 

žákovského večírku, vystoupení, kde samotný žák vystupuje, ochrana úst a nosu je povinná od více 

než 100 účastníků. Jestliže bude region Jihomoravského kraje a konkrétně oblast Brno-město 

v koranovirovém semaforu označen oranžovou nebo červenou barvou bude povinné mít ochranu úst 

a nosu. 

Případné řešení problémů, dotazu ze strany zákonných zástupců se bude výhradně řešit 

prostřednictvím e-mailu, telefonicky. 

5. 

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).  

Žák, který při příchodu do školy bude vykazovat známky nachlazení, nemoci atd. – nebude  vpuštěn 

do samotné výuky a na základě tel. rozhovoru se zákonnými zástupci žáka bude puštěn domů. 

Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k 

jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného 

zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý 

žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola 



informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

 

6. 

§ 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.  

 

7. 

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo 

z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 

 Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, 

střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky. 

 Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem 

na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, 

pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.  

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 

dětí/žáků/studentů.  

8. 

§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, 

jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení 

veřejných zřizovatelů následující: 

 S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se 

úplata nevrací. 

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) 

a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato 

smlouva řídí. 

 

 

 

 



9. 

Cenné věci (peníze, mobilní telefon, sluchátka, MP3 …) mají žáci u sebe na vlastní nebezpečí a 

v případě ztráty škola za věci nenese odpovědnost. 

 

V Brně dne 31. 8. 2020 

 


