
Vážení rodiče, milí žáci, 

po týdnu prezenční výuky v individuální formě dochází dle informací MŠMT k dalšímu 

rozvolňování, která platí i pro základní umělecké vzdělávání. 

S platností od 7. 12. 2020 je umožněna prezenční výuka na ZUŠ do maximálního počtu 10 

žáků ve skupině. Pro naši ZUŠ to konkrétně znamená standardní výuku téměř ve všech 

případech – tedy v tanečním oboru, výtvarném oboru i kolektivních a individuálních 

předmětech hudebního oboru. 

V případě, že je počet žáků v kolektivní výuce 11 a vyšší, dojde k rozdělení skupiny na dvě části. 

Bližší informace o tomto rozdělení podá učitel daného předmětu oboru. V případě, že žák 

nebude chtít využít prezenční formu výuky, bude moci i nadále využívat distanční výuky. 

Distanční výuka v kolektivních předmětech však bude probíhat videopřenosem z prezenční 

výuky dle standardního (nebo upraveného) rozvrhu hodin, případně zasíláním úkolů, nahrávek 

atd. 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení 

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Mimo jiné se jedná o následující opatření: 

·        Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole 

nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních 

prostorách škol. 

·        Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst 

učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry 

od všech osob. 

·        V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 

(tanec, zpěv a hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. 

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

odůvodněných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

Jsem rád, že se chod školy vrací v rámci možností do normálu a těším se spolu se všemi 

kolegy na naše žáky. 

Děkuji vám všem za podporu a velké množství energie, které jste věnovali při zajištění výuky 

v domácích podmínkách. 

 

S přáním klidné adventní doby Mgr.art. Petr Kotek, ředitel školy 



 


