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OTEVŘENÍ PRACOVIŠŤ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  

 
HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a 

epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového 

uvolňovacího scénáře. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí 

uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády ČR.  

 

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.  

Výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 osob. O formě a organizaci výuky rozhodne ředitel školy.  

 

 

HUDEBNÍ OBOR – individuální, skupinová výuka v jednotlivých studijních zaměřeních.  

Kolektivní výuka předmětů Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.  

Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření, kapacit žáků v ročnících v prostorových podmínkách školy 

a nařízenému omezení počtu do maximálně 15 žáků ve skupině.  

Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
O způsobu výuky se zákonní zástupci žáků a žáci zletilí dohodnou s učiteli předmětu. Výuka předmětu Klavírní 

seminář pouze distanční formou. 

Nebude probíhat výuka předmětu Hra v orchestru (dáno vyšším, než povoleným max. počtem žáků).  

 

Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 

 

VÝTVARNÝ OBOR 

Kolektivní výuka.  

Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření,  kapacit žáků v ročnících v prostorových podmínkách 

školy a nařízenému omezení počtu.  Zde do počtu maximálně 10 žáků ve skupině.  

Bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
Organizaci výuky v případně upravené časové dotaci dle zjištěného zájmu o prezenční výuku, informace k ní předá 

zástupkyně ředitele zákonným zástupcům žáků prostřednictvím emailů.  

 

Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR.   

Kolektivní výuka.  

Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření. 

Organizaci výuky, složení skupin, náplň a její formu, informace k ní předá učitelka předmětu zákonným  zástupcům 

žáků prostřednictvím emailů. Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  

 

Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
 

 

Taneční obor 

Kolektivní výuka. 

Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření,  kapacit žáků v ročnících v prostorových podmínkách 

školy.  Organizaci výuky, složení skupin, náplň a její formu, informace k ní předá učitelka předmětu zákonným  

zástupcům žáků prostřednictvím emailů. Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  

 

Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
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Před prvním vstupem do budov školy předá žák svému učiteli písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 

O této povinnosti byli zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o 

obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách).  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 
 

  

Bližší informace: 

Ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek 

e-mail: zus.orechov@volny.cz 

mobil: 737 044 728 

 

Zástupce ředitele školy: Barbora Křemenáková  

e-mail: zus.orechov@volny.cz 

mobil: 604 942 427  

Sledujte prosím i webové stránky školy www.zusmore.cz.  

 

Přejeme pevné zdraví!          Mgr. Petr Křivánek 
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