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Obnovení prezenční výuky ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020 

 

 PODMÍNKA PREZENČNÍ VÝUKY 

o každý žák odevzdá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění 

o podepsané prohlášení odevzdá svému učiteli před první hodinou (v případě, 

že dítě navštěvuje výuku u více učitelů, odevzdá prohlášení každému zvlášť) 

 

 INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

o individuální výuka Hudebního a Dramatického oboru začíná v pondělí 

11. 5. 2020 

o v případě, že dítě nebude docházet do prezenční výuky, kontaktujte  zákonný 

zástupce o této skutečnosti učitele 

o skupinová výuka Komorní hry a Orchestrální hry bude zahájena po domluvě 

s učitelem 

 

 KOLEKTIVNÍ VÝUKA 

o začíná od 18. 5. 2020 

o kolektivní výuka Přípravného studia, Hudební nauky, Sborového zpěvu, 

Tanečního oboru, Výtvarného oboru, Literárně-dramatického oboru 

o prosíme rodiče, aby nejpozději do 12. 5. sdělili učitelům, zda se dítě prezenční 

kolektivní výuky zúčastní 

 

 ORGANIZACE POHYBU OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY 

o vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám 

o učitel vyzvedne žáka před budovou školy v čase začátku hodiny, žák bude 

na místě 5 minut před začátkem výuky. 

o před budovou školy dodržujte dvou metrové rozestupy, mějte nasazenou roušku, 

v případě pozdního příchodu kontaktujte učitele telefonicky 
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o po skončení výuky učitel odvede žáka před budovu školy, žákům není dovoleno 

čekat na další výuku v prostorách školy 

o všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky  

o každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky 

o po vstupu do budovy školy si žáci desinfikují ruce, desinfekce proběhne také 

neprodleně po přezutí po příchodu do učebny 

o ve třídě a na toaletách žák dodržuje stanovená hygienická pravidla 

o v průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud 

je zachován odstup 2 metry; v případě bližšího kontaktu se musí roušky nosit 

i v učebně 

 

 ORGANIZACE VÝUKY NA POBOČKÁCH 

o výuka na pobočkách se řídí stejnými pravidly 

o ohledně výuky kontaktujte jednotlivé učitele 

 

 POSTUPOVÉ ZKOUŠKY HUDEBNÍ OBORU 

o pro postupové zkoušky nahraje každý žák video dle pokynů jednotlivých učitelů 

o termín pro zaslání je jednotný pro všechny a to 29. 5. 2020 

o hodnocení bude posíláno jednotlivými učiteli na email rodičů 

o žáci, kteří postupové video neodevzdají, budou zkoušky absolvovat 1. týden 

v září 

o video bude sloužit pouze pro hodnocení postupových zkoušek 

 


