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HYGIENICKÁ  A PROVOZNÍ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽANDOV  

NA OBDOBÍ OD 18. 5. DO 30. 6. 2020 

Otevření školy je podmíněno hygienickými a organizačními podmínkami, a proto není možné 

zabezpečit její provoz v celém rozsahu. Výuka ve škole bude probíhat ve studijním zaměření hra na 

klavír, el. klávesové nástroje, akordeon, kytaru, housle a bicí. Distanční (dálková výuka) bude probíhat 

ve studijním zaměření hra na zobcovou flétnu, flétnu, saxofon, sólový zpěv, sborový zpěv a v 

předmětech komorní hra, hudební nauka a v tanečním oboru. Ve výtvarném oboru bude probíhat 

výuka ve skupině max. 5 žáků a je rozdělena na 60 minut výuka ve škole a 75 minut dálková výuka 

(dokončení prací). 

Při zvolení výuky ve škole bude s rodiči domluven rozvrh, který bude závazný do konce školního 

roku. Důvodem je stanovena povinnost evidence pohybu žáka v budově školy. 

Stanovení podmínek pro pohyb žáků ve škole: 

 

Vstup do budovy školy: 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům ZUŠ. 

• Rodiče, nebo jiný doprovod žáka nebude do budovy školy vpuštěn. 

• Vstup do budovy bude možný pouze po zazvonění na konkrétního učitele, který si žáka u 

vchodu do budovy školy osobně vyzvedne. 

• Po dezinfekci rukou odvede vyučující žáka do třídy na výuku.   

• Žák přichází nejdříve 5 minut před začátkem výuky. 

• Při prvním vstupu do budovy školy žák odevzdá vyučujícímu podepsané čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o hygienických a provozních 

opatřeních ZUŠ Žandov  /Za každé studijní zaměření/ 

• 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 budovy školy vstoupit. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování bude 

projednáno se zákonným zástupcem, a je důvodem k nevpuštění žáka do školy, nebo vyřazení 

žáka ze vzdělání. 

 

Pohyb v budově školy: 

• Žákům je zakázáno se zdržovat v jiných částech budovy školy, než které mu byly určeny pro 

výuku. 

• Pohyb na chodbách je maximálně omezen pouze na přesun do učebny, použití toalety a šatny 

s minimálním kontaktem mezi skupinami a jednotlivci. 

• Při přesunech skupiny dodržuje žák odstupy nejméně 1, 5 metru. 

• Při pohybu po chodbách a v jiných společných prostorách nosí žák roušku. 

• Každý žák si přinese sáček na uložení roušky. 
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V učebně: 

• Neprodleně po přezutí, či převléknutí do pracovního oděvu, si žák umyje důkladně ruce a po 

příchodu do učebny opět použije dezinfekci. 

• Žáci výtvarného oboru si pracovní oděv vždy po výuce odnesou domů. 

• V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani vyučující nosit roušku, pokud je 

zachován odstup nejméně 1,5 metru, nebo na pokyn  vyučujícího. 

• O nošení roušek ve výuce rozhodne vyučující.  

• Pokud vyučující rozhodne o sejmutí roušky, žák ji uloží do z domova přineseného sáčku.  

• Po skončení výuky vyučující žáka odvede k východu z budovy školy. 

• Žákům není dovoleno zdržovat se v budově školy v době mimo výuku. 

• O hygienických opatřeních a provozu školy bude každý žák na první hodině poučen. Poučení 

žáka bude zapsáno do třídní knihy. 

Při 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 budovy základní školy vstoupit. 

• Pokud se u žáka projeví některý z možných příznaků COVID-19, vyučující tuto skutečnost 

neprodleně oznámí vedení školy a umístí žáka do samostatné učebny.  

• Vedení školy kontaktuje rodiče žáka a zajistí jeho okamžité vyzvednutí.  

• O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

• Ostatní žáci budou do doby, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka, umístěni 

do učebny taneční sál. 

Hygienická opatření školy: 

• Škola zajistí dezinfekční prostředky na ruce, bezdotykové teploměry. 

• Po každé vyučovací hodině proběhne  

- vyvětrání učebny min. 5 minut 

- dezinfekce sdílených nástrojů 

- dezinfekce povrchů a předmětů po výuce výtvarného oboru 

• Z hygienických důvodů jsou mezi vyučovacími hodinami stanoveny přestávky: v hudebním 

oboru 10 minut, ve výtvarném oboru 20 minut. 

• Jednou denně, před zahájením vyučování bude prováděna dezinfekce všech povrchů a ploch a 

důkladné čištění všech prostor školy. 

 

V Žandově, dne 11. května 2020                                       

Alena Losová, dipl. um 

ředitelka školy 


