
Organizace výuky žáků  

od 7. 12. 2020:  
 

1. Od pondělí 7. 12. 2020 škola pokračuje v prezenční výuce v Hudebním, případně Literárně-

dramatickém oboru (individuální výuka). V případě skupinové výuky je již možno oba žáky 

skupiny vyučovat současně.  

2. Kolektivní výuka předmětu Nauka o hudbě probíhá nadále distanční formou. 

3. Ostatní kolektivní předměty jsou vyučovány prezenčně za podmínky, že maximální počet žáků 

v učebně není vyšší než 10. V případech početnějších skupin učitelé kontaktují žáky a zorganizují 

s nimi rozdělení skupin tak, aby výše zmíněný maximální počet nebyl překročen.  

4. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po 

celou dobu pobytu ve škole. V případě hry na dechové nástroje a zpěvu nemusí žáci při výuce 

nosit roušku. 

5. Přítomnost rodičů nebo doprovázejících osob ve škole je povolena v nezbytných případech u 

mladších žáků, a to na dobu nezbytně nutnou. 

6. Prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nepožaduje. 

7. Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy použít dezinfekci rukou. 

8. Ve všech učebnách školy jsou zaměstnanci povinni zajistit řádné větrání alespoň 1x každých 30 

minut. 

9. Osoby s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest nesmí do budov školy vstupovat.  

10. V případě nutnosti smrkání, kýchání a kašlání je nutné použít nejlépe jednorázový kapesník, ten 

po použití vyhodit a následně si umýt ruce.  

11. V případě podezření na nákazu COVID-19 (objevení příznaků – zvýšená teplota nad 37°C, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.) volí škola tento postup:  

 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 – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a 

informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 

není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k 

umístění do předem připravené 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, popř. zletilého žáka o tom, 

že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

12. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID-19), školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých 

pravidel chování a jednání při podezření na nákazu virem.  

13. Žákovi (popř. 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 (potvrzení praktického 

lékaře).  


