
 
 

Organizace výuky žáků od 12. 4. 2021: 

1. Hudební obor: prezenční výuka ve škole, a to ve všech případech, kdy 1 učitel vyučuje 1 žáka. 
U kolektivních předmětů pokračuje distanční výuka s možností individuálních konzultací (po 
dohodě s pedagogem). 

2. Taneční a Literárně-dramatický obor: pokračuje distanční výuka s možností individuálních 
konzultací (po dohodě s pedagogem).  

3. Prezenční výuky se může zúčastnit pouze zcela zdravý žák, učitel, případně doprovodná 
osoba.  

4. Testování žáků na covid-19 se v základních uměleckých školách nepožaduje. Zaměstnanci 
školy se budou pravidelně testovat. 

5. Učitel sestaví individuální prezenční výuku tak, aby žák mohl i nadále včas absolvovat 
kolektivní distanční výuku. 

6. Obsah a forma prezenčního vzdělávání budou přizpůsobeny možnostem školy pro zajištění 
ochrany zdraví žáků i zaměstnanců. 

7. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může požádat o pokračovaní v 
distančním individuálním vzdělávání. 

8. Budovy školy jsou během dne uzamčeny. Každého žáka do budovy školy vpouští a vyprovází 
příslušný učitel v přesně stanovenou dobu. Je nutné, aby žáci přicházeli ke škole nejdříve 5 
minut před zahájením vyučovací hodiny a po jejím skončení okamžitě a bez průtahů odcházeli 
z budovy.  

9. Doprovázet žáka smí pouze 1 osoba, která se může zúčastnit výuky (pouze v omezené míře 
u nejmladších žáků a po vzájemné dohodě s učitelem). Pobyt doprovázejících osob na 
chodbách školy není povolen. 

10. Vstup dalších osob (mimo žáky, zaměstnance, rodiče) v době provozu školy je povolen 
pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

11. Všechny osoby ve škole jsou povinny používat předepsanou ochranu úst a nosu (nezletilí 
žáci roušku, všechny dospělé osoby respirátor, obojí splňující standardy MO MZd). Tuto 
ochranu je možné sejmout pouze v případě činností, u nichž by překážela (zpěv, hra na 
dechové nástroje) při zachování povinných rozestupů (2 metry). Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu, musí se roušky, popř. respirátory nasadit. 

12. Neprodleně po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekční prostředek. Před 
vstupem do učebny si žák důkladně umyje ruce tekoucí vodou (mytí rukou 20 až 30 sekund).  

13. V učebnách je potřeba pravidelně větrat (5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, 
popřípadě každých 30 min). Lze se také v případě příznivého počasí domluvit s pedagogem na 
venkovní výuce. 

 


