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PROVOZ	ZÁKLADNÍ	UMĚLECKÉ	ŠKOLY	VIMPERK	OD	10.	5.		2021	
	
Provoz	Základní	umělecké	školy,	Vimperk,	Nerudova	267	vychází	z:	

• Manuálu	MŠMT	– Provoz škol a školských zařı́zenı́ ve školnı́m roce 2020/2021vzhledem ke 
covid-19, ze dne 6. 4. 2021 

• Mimořádných	opatření	MZ,	ze dne 3. 5. a 6. 5. 2021 
• Informací	k	provozu	škol	a	školských	zařízení	MŠMT, ze dne 6. 5. 2021 	

	
VSTUP	DO	BUDOVY	ŠKOLY	 	

• Vstup třetı́ch osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v 

důvodných přı́padech. Zákonnı́ zástupci či jiný doprovod žáka doprovodı́ žáka pouze k hlavnı́mu 

vstupu do budovy školy. V přı́padě, že zákonný zástupce potřebuje osobnı́ setkánı́ se 

zaměstnancem školy, domluvı́ si s nı́m předem schůzku. V přı́padě dalšı́ch návštěvnı́ků školy je 

nutné počkat a ohlásit se u hlavnı́ho vchodu (zvonek, telefon). 

• Vstup do budovy školy je umožněn všem dětem do 15ti let věku v jednorázově roušce nebo 
respirátoru (standardu dle MO MZ). Osoby staršı́ 15ti let věku jsou povinni mı́t respirátor 
(standardu dle MO MZ). 

 
V	BUDOVĚ	ŠKOLY	

• V budově školy (po chodbách i ve třı́dách) se všichni pohybujı́ se zakrytým nosem a ústy - 
respirátor (standardu dle MO MZ), jednorázová rouška (v přı́padě osob mladšı́ch 15ti let). 

• Ve studijnı́ch zaměřenı́ch: hra na zobcovou flétnu, hra na přı́čnou flétnu, hra na hoboj, hra na fagot, 
hra na klarinet, hra na saxofon, hra na trubku, hra na lesnı́ roh, hra na tenor, hra na trombon, hra 
na tubu, populárnı́ zpěv, klasický zpěv je umožněno, aby žák, v rámci vzdělávánı́ (pouze, pokud 
hraje na nástroje nebo zpı́vá) odložil roušku. Pokud je nutné, aby žák viděl na ústa učitele, je 
možné, aby učitel výjimečně použil ochranný štı́t, musı́ však být dodržena vzdálenost minimálně 
2 metry. 

• V budově školy (do třı́dy, ze třı́dy, na toaletu apod.) se žák pohybuje v odstupu 2 metrů od ostatnı́ch 
žáků, žáci nevytvářı́ skupinky. 

• Z3 áci přicházı́ na výuku do budovy školy nejdřı́ve 5 minut před začátkem své vyučovacı́ hodiny a po 
jejı́m skončenı́ bez zbytečného odkladu opustı́ budovu školy.  

 
HYGIENICKÁ	OPATŘENÍ	VE	ŠKOLE	

• S3kola zajistı́ pravidelnou každodennı́ dezinfekci všech prostor. 

• Každý učitel zajistı́ po každém žákovi (každé skupině) dezinfekci prostor a vybavenı́ třı́dy, kde je 
možný kontakt (kliky, notové stojany, klaviatury, školnı́ hudebnı́ nástroje, stoly, židle apod.). 

• Všichni učitelé budou provádět pravidelné větránı́ třı́dy v rozsahu nejméně: v polovině vyučovacı́ 
hodiny a po, př. před dalšı́ vyučovacı́ hodinou. 
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• Na chodbách školy a na toaletách jsou k dispozici pro všechny dezinfekce a jednorázové papı́rové 
ručnı́ky a mýdlo – všichni přı́chozı́ osoby jsou povinny při přı́chodu do budovy použı́t dezinfekci. 
Dezinfekci rukou žáků je oprávněn provést i učitel přı́mo ve třı́dě. V přı́padě, že žák trpı́ alergiı́, 
kožnı́m onemocněnı́m apod., je povinen použı́vat vlastnı́ dezinfekci a o tomto informovat svého 
učitele. 

	
PŘI	PODEZŘENÍ	NA	MOŽNÉ	PŘÍZNAKY	COVID-19	

• Nikdo s přı́znaky infekce dýchacı́ch cest, které by mohly odpovı́dat známým přı́znakům COVID 19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný přı́znak akutnı́ infekce dýchacı́ch 
cest), nesmı́ do školy vstoupit. Pokud žák bude vykazovat některý z možných přı́znaků COVID-19, 
bude okamžitě umı́stěn do samostatné mı́stnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. S3kola 
je vybavena bezkontaktnı́m teploměrem k měřenı́ tělesné teploty. 

 
VŠEOBECNÉ	INFORMACE	PLATNÉ	PRO	VŠECHNY	ŽÁKY	

• Všichni žáci a dalšı́ osoby, které se pohybujı́ v prostorách školy, jsou povinni dodržovat stanovená 
hygienická pravidla, jejich opakované nedodržovánı́, po prokazatelném upozorněnı́ zákonného 
zástupce v přı́padě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštěnı́ žáka do školy. 
 

VÝUKA	V	HUDEBNÍM	OBORU	

• Individuálnı́ a skupinová výuka (1 nebo 2 žáci v hodině) probı́há bez omezenı́ podle rozvrhů hodin. 

• Výuka komornı́ hry a komornı́ho zpěvu probı́há ve skupinách max. 3 žáků, v přı́padě početnějšı́ho 
souboru určuje organizaci hodiny přı́slušný učitel. 

• Výuka Hudebnı́ přı́pravky I. bude probı́hat ve skupinách max. 3 žáků podle domluvy s uč. J. 
Zı́kovou. 

• Výuka hudebnı́ch nauk a Hudebnı́ přı́pravky II. bude probı́hat i nadále distančně. 

• Výuka pěveckého sboru a dechového orchestru bude probı́hat i nadále distančně. 

• Podrobnějšı́ informace poskytne vyučujı́cı́ho každého žáka. 
 

VÝUKA	VE	VÝTVARNÉM	OBORU	

• Výuka bude probı́hat ve skupinách max. 3 žáků podle mimořádných rozvrhů hodin. 

• Podrobnějšı́ informace poskytne vyučujı́cı́ výtvarného oboru. 
 
VÝUKA	V	TANEČNÍM	OBORU	

• Výuka bude probı́hat ve skupinách max. 3 žáků podle mimořádných rozvrhů hodin. 

• Podrobnějšı́ informace poskytne vyučujı́cı́ tanečnı́ho oboru. 
 

VÝUKA	V	LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM	OBORU	

• Výuka bude probı́hat ve skupinách max. 3 žáků podle mimořádných rozvrhů hodin. 

• Podrobnějšı́ informace poskytne vyučujı́cı́ literárně-dramatického oboru. 
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