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OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ  

A PEDAGOGICKÝCH PRACOVÍKŮ V ZUŠ ZDOUNKY  

 

Níže uvedená pravidla byla přijata k bezpečnému a hygienickému provozu na ZUŠ Zdounky a její 

pobočce v Koryčanech, který byl obnoven na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ke dni 11. 5. 2020. Ředitel si vyhrazuje právo tato pravidla aktualizovat a doplňovat dle 

manuálů, pokynů a směrnic zaslaných zřizovatelem, dalšími veřejnoprávními orgány a představiteli 

státu, zejména Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství ČR. Pravidla budou také 

upravována dle aktuálního vývoje epidemie. Tato základní opatření budou také vyvěšena na 

viditelném místě ve škole a zahrnuta do směrnic pro BOZP Základní umělecké školy Zdounky. Tato 

opatření jsou závazná pro výuku a chod školy jak v hlavní budově ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, tak na 

MPV v Koryčanech, Masarykova 454. 

• Rodiče budou při nástupu dětí do školy podepisovat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ vypracované 
ministerstvem školství k datu obnovení prezenční výuky do ZUŠ Zdounky; tento formulář 
bude zaslán rodičům, odevzdají ho žáci při první hodině pedagogovi hlavního oboru; tyto 
formuláře budou poté archivovány vedením školy 

• Zákaz vstupu rodičů do školy – rodiče mohou dovést žáka ke dveřím školy, zde si ho 
převezme učitel v čase začátku výuky, po skončení výuky je žáka nutné opět do tohoto 
prostoru odvést; 

• Rodiče, učitelé, ani žáci se nezdržují u vchodu do školy; učitelé jsou ve svých učebnách, 
omezují osobní kontakt mezi sebou a společné prostory (sborovna, kuchyňka, sál) využívají 
pouze jednotlivě 

• Na pobočkách se vstup rodičů do školy řídí pravidly místní školy – pedagog ZUŠ je povinen 
tato pravidla respektovat, rodiče ovšem nesmí vstupovat do učebny žáka, ani přijít do styku 
s pedagogem; učitel je s žákem ve třídě pouze po dobu stanovenou pro jeho vyučování 

• Žáci pobývají ve škole pouze po nezbytně nutnou dobu – tzn. pouze na dobu určenou 
k výuce; 

• Ve třídě je možná přítomnost pouze jednoho žáka a jeho pedagoga 

• Před začátkem výuky je žák povinen vydezinfikovat si ruce – využije k tomu dezinfekce 
umístěné v prostorách školy; 

• Je nutné striktní dodržování minimálně pětiminutových přestávek zapsaných v rozvrhu, 
které jsou využity k vyvětrání třídy a dezinfekci nástrojů 

• Dezinfekce nástrojů se týká školních nástrojů, které využívají žáci při výuce – klavíry, kytara; 
dezinfekce na tyto nástroje poskytne škola; 



• V ostatních případech si žáci nosí své nástroje sami; je zakázáno používání školních 
DECHOVÝCH NÁSTROJŮ při výuce (pouze pokud patří pouze jednomu žákovi v rámci 
smlouvy o zapůjčení nástroje); ve výuce používá každý žák VLASTNÍ NÁSTROJ, pokud je to 
možné 

• V průběhu výuky a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit 
roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k  bližšímu kontaktu, 
musí se roušky nosit. Škola disponuje dostatečným počtem roušek i ochranných 
štítů pro tento případ. 

• Dezinfekce budou rozmístěny v hlavní budově ZUŠ Zdounky a MPV Koryčany u hlavního 
vchodu, ve třídách a všech sociálních zařízeních. 

• Všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou povinni dodržovat další 
opatření stanovená zákonem, Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími státními 
orgány k ochraně zdraví při výuce a výkonu dalších povinností na pracovišti 

 

 

Ve Zdounkách dne 6. 5. 2020 

 

            MgA. Norbert Svačina, Ph. D., v. r. 

                                                                                                                                   ředitel ZUŠ Zdounky 

 


