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Ve Frýdlantu 5. května 2020 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 

v ZUŠ. Na základě tohoto usnesení zahajuje naše základní umělecká škola od pondělí 11. května 2020 

vzdělávání ve všech uměleckých oborech, kromě oboru literárně dramatického. V tomto oboru bude 

výuka probíhat pouze distančně. Z preventivně-bezpečnostních  důvodů nebude probíhat také hudební 

nauka, společná přípravná hudební nauka a pěvecké sbory. Účast žáků na výuce v  ZUŠ není povinná.  

S ohledem na přijatá preventivně-bezpečnostní opatření nebudou na konci školního roku 2019/2020 

realizovaná žádná veřejná vystoupení, vernisáže a soutěže žáků ZUŠ.   

Informace o organizaci výuky v ZUŠ: 

 Výuka v ZUŠ bude probíhat od pondělí 11. května 2020  podle rozvrhu stanoveného před 

nařízeným uzavřením školy.  

 Maximální počet žáků v učebně je 15. 

Pohyb žáků v ZUŠ se řídí těmito pravidly a principy, které vycházejí ze školských, hygienických  

a dalších předpisů: 

 Při prvním vstupu žáka do ZUŠ je nutné předložit učiteli čestné prohlášení podepsané 

zákonným zástupcem nezletilého žáka: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost apod.). 

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude účastníkovi osobní účast na 

vzdělávání v ZUŠ umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby 

zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny,  

a rozhodli o účasti žáka na vzdělávání v ZUŠ s tímto vědomím. 

 Z bezpečnostních důvodů je vstup do budovy ZUŠ  umožněn pouze žákům, nikoli rodičům  

a jinému doprovodu. 

 Ve společných prostorách školy jsou žáci a zaměstnanci povinni nosit roušku. 

 Každý žák bude mít sáček na uložení roušky. 

 V průběhu vzdělávání a konzultací v ZUŠ nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci ZUŠ nosit 

roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, pokud je to možné (nejméně 1,5 metru). Pokud 

dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. 

 U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, přizpůsobí pedagog obsah  

a formy vzdělávání s důrazem na princip ochrany zdraví.  

 Při sejmutí si každý žák  ukládá roušku do sáčku.  

 Škola je oprávněna vymezit prostor, kde se budou žáci pohybovat. 

 Žák je povinen při vzdělávání v ZUŠ dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce nezletilého žáka, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení účastníka ze vzdělávání. 
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Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly: 

 V učebnách bude všem žákům zajištěn volný přístup k desinfekci. 

 Úklid bude probíhat se zvýšenou pozorností na riziková místa. 

 V případě nástrojů nebo předmětů, které využívá větší počet osob, bude prováděno čištění  

a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

Podezření na možné příznaky COVID – 19 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří dosud neuhradili školné za 2. pololetí školního roku 

2019/2020. aby platbu provedli bezodkladně. Řádný termín pro úhradu školného byl do 31. března 

2020. V případě neuhrazení školného nebude moci daný žák ve výuce v ZUŠ od 11. května 2020 

pokračovat. 

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu ZUŠ od 11. května 2020 se obracejte na zástupce ředitele školy 

pro ZUŠ Vladimíra Hrdinu na telefonu 482 312 132, nebo na e-mail vladimir.hrdina@zsazusfrydlant.cz.  

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
                                                                                                                                   Ředitel školy 
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