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ZAHÁJENÍ   VÝUKY  

11.   5.   2020  
 
11.  května  2020  začínáme  vyučovat  individuální  hru  na  hudební  nástroje,  zpěv,  hudební             
nauka,  PHV,  literárně-dramatický  obor,  výtvarný  obor  a  taneční  obor  podle  stávajících            
rozvrhů.  Pokud  se  rozhodnete  své  dítě  do  základní  umělecké  školy neposílat  a žák  nebude               
docházet  na  prezenční  výuku,  prosíme  o  závaznou  informaci  o  tomto  rozhodnutí  na  e-mail              
sekretariat@zusnehvizdy.cz    nejpozději    do   10.   5.   2020 .  

Rizikové   skupiny   jsou   popsány   v příloze   Ochrana   zdraví   a   provoz   ZUŠ   vydané   MŠMT.  
 

Organizace   výuky:  
 

1. Výuka   bude   probíhat   dle   stávajících   rozvrhů   prezenční   výuky.   

2. Před  první  vyučovací  hodinou  žák  odevzdá,  vyplněné  a  podepsané  zákonným           
zástupcem,  čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního         
onemocnění    (viz   příloha).   
Pokud  rodiče  nemají  možnost  si  vytisknout  čestné  prohlášení,  bude  k vyzvednutí  na            
sekretariátu  naší  školy,  prosím  zvoňte  na  zvonek  „Sborovna“,  přineseme  Vám  jej  ke             
vstupu   do   budovy.   Bez   čestného   prohlášení   nebude   žákům   umožněno   vzdělávání.   

3. Vstup  do  budovy  školy  bude  umožněn  pouze  žákům,  nikoli  doprovázejícím           
osobám.   
Doprovod  až  do  třídy  bude  umožněn  pouze  žákům  PHV.  Doprovázející  osoba  předá             
žáka  vyučujícímu  a  nadále  se  nebude  zdržovat  v prostorách  školy.  Při  vyzvedávání            
žáka  z vyučování  doprovázející  osoba  zazvoní  na  příslušný  zvonek  a  vyčká  u  vchodu             
do   budovy.   

4. Pokud  má  žák  příznaky  infekce  dýchacích  cest,  prosíme,  neposílejte  ho  do            
výuky. Při  podezření  na  možné  příznaky  COVID-19 ( zvýšená  tělesná  teplota,  kašel,  náhlá             

ztráta  chuti  a  čichu,  jiný  příznak  akutní  infekce  dýchacích  cest )  v průběhu  vyučování,  bude  žák               
umístěn  do  samostatné  místnosti  a  neprodleně  bude  kontaktován  zákonný  zástupce           
žáka.  Zákonný  zástupce  zajistí  okamžité  vyzvednutí  žáka  z vyučování.  Dále  se  škola            
bude   řídit   pokyny   MŠMT   ČR.  

5. Žák   si   neprodleně   po   příchodu   do   učebny   umyje   ruce   a   použije   desinfekci.   
V   budově   školy   a   ve   třídách   budou   k   dispozici   dezinfekční   prostředky.  

6. Všichni   žáci   i   doprovázející   osoby   budou   mít   roušku 1,2.   
V hodinách  skupinových  předmětů,  tedy  hudební  nauky,  výtvarné  tvorby  a  PHV,  žáci            
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nemusí  nosit  roušku,  pokud  bude  ve  třídě  menší  počet  žáků  a  bude  dodržen  odstup               
lavic  2  metry.  V opačném  případě  bude  výuka  probíhat  v rouškách.  Vždy  posoudí            
vyučující.  Učitelé  budou  mít  ochranné  štíty.  Třídy  se  budou  dostatečně  větrat  a  po              
každé   vyučovací   hodině   desinfikovat   plochy   se   zvýšenou   frekvencí   dotyku   rukou.  

7. V hodinách  taneční  tvorby  v baletním  sále  školní  tělocvičny  nebudou         
k dispozici   šatny.   
Žáci  se  u  vstupu  přezují  a  rovnou  odchází  do  baletního  sálu,  bez  možnosti  převléci               
se.  Roušky  žáci  budou  vždy  nosit  ve  společných  prostorách,  v baletním  sále  po             
posouzení  pedagogem.  Ani  v prostorách  školní  tělocvičny  se  osoby  doprovázející          
nemohou  zdržovat.  Po  skončení  hodiny  budou  plochy  se  zvýšenou  frekvencí  dotyku            
ruky   desinfikovány   a   prostory   řádně   vyvětrány.  

8. Nošení   roušek   v individuálních   předmětech   je   na   posouzení   vyučujícího.  

9. Před  znovuotevřením  školy  budou  prostory  školy  důkladně  uklizeny  a  dne  8.  5.  2020              
proběhne  desinfekce  všech  prostor  školy,  baletního  sálu  i  atelieru  výtvarné  tvorby            
odbornou   firmou.  

 
Veškeré  informace  a  formuláře  naleznete  na  webových  stránkách  naší  školy  –            
Harmonogram   uvolňování   v oblasti   školství:  
https://www.zusnehvizdy.cz/harmonogram-uvolnovani-v-oblasti-skolstvi/  
 
 
Těšíme   se   na   opětovné   setkávání   s   uměním   prostřednictvím   našich   žáků.  
 
ZUŠ   Nehvizdy  

   1   Za   ochranné   prostředky   dýchacích   cest    (nos,   ústa)    se   v   celém   materiálu   považuje   nejenom   rouška,   ale   i   ústenka,   šátek,   šál  
nebo   jiné   prostředky,   které   brání   šíření   kapének.   Uvedené   neplatí   pro   osoby   s   výjimkou   z   povinného   zakrytí   nosu   a   úst  
(mimořádná   opatření   viz   webové   stránky   www.mzcr.cz).    
2   Doprovázející   osoba   žáků   PHV .   
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