
 
 

 
 

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

 

 Podmínka prezenční výuky 

o vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění; čestné prohlášení je ke stažení na webu 

 

 Individuální výuka  

o začíná od 11. 05. 2020 

o individuální výuka Hudebního oboru 

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

s učitelem 

 

 Kolektivní výuka 

o začíná od 18. 05. 2020  

o kolektivní výuka Hudební školičky, Přípravného studia všech oborů, Hudební 

nauky, Sborového zpěvu, Tanečního oboru, Výtvarného oboru a Literárně-

dramatického oboru 

o nejpozději do 11. 05. 2020 prosíme rodiče, aby sdělili učitelům, zda se dítě 

zúčastní prezenční kolektivní výuky 

 

 Organizace pohybu v budově školy 

o budova školy bude uzamčena; vstup do budovy je umožněn pouze žákům, 

nikoli doprovázejícím osobám 

o učitel vyzvedne žáka/žáky před budovou školy v čase začátku hodiny; proto 

buďte na místě 5 minut před začátkem výuky; před budovou školy dodržujte 

dvou metrové rozestupy (a mějte nasazenou roušku); v případě pozdního 

příchodu kontaktujte učitele telefonicky nebo použitím interkomu u hlavního 

vchodu 

o po skončení výuky učitel odvede žáka/žáky před budovu školy; žákům není 

dovoleno samostatně se pohybovat v prostorách školy (kromě toalety), stejně 



 
 

 
 

tak jim není dovoleno čekat na další výuku v prostorách školy; pohyb je dovolen 

pouze v doprovodu učitele 

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 dezinfikují ruce a ve třídě a na toaletách 

dodržují stanovená hygienická pravidla 

o neprodleně po přezutí v učebně nebo v šatně žáci musí použít dezinfekci na 

ruce 

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

pokud je zachován odstup 2 metry; pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se 

roušky nosit i v učebně 

 

 Organizace výuky na pobočkách 

o Zubří: z provozních důvodů ZŠ bude výuka probíhat nadále jen distanční 

formou 

o Hutisko – Solanec: prezenční výuka může probíhat v náhradních učebnách, 

bližší informace u jednotlivých učitelů 

o Dolní Bečva: prezenční výuka po domluvě s vyučujícími může být zahájena až 

od 25. 05. 2020 a bude se týkat pouze žáků navštěvujících nově vzniklé studijní 

skupiny v ZŠ Dolní Bečva 

o Horní Bečva: prezenční výuka může probíhat; bližší informace u jednotlivých 

učitelů 

o Valašská Bystřice: prezenční výuka může probíhat; bližší informace u 

jednotlivých učitelů 

 

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE VEDENÍ ZUŠ 

 


