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INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021 
 

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 
2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve 
školách.  

S účinností od 10. 5. 2021 v Jihomoravském kraji: 

• umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo 
vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině 

• žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat 
jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2. 

• umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při 
dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za 
níže uvedených podmínek.  
 
žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné 
povinnosti  (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola) 
 

Způsob dokládání ze strany žáka je uveden zde. 

Mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních 
uměleckých školách (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní 
vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník  
a) prokáže, že: 

• absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 
nebo 

• absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 
výsledkem, 
nebo 

• má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 
19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,  
nebo 

• prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 
než 90 dní,  
nebo 
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském 
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zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, 
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, 
s negativním výsledkem,  
nebo 
c) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) 
preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 
výsledkem,  
nebo 
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání. 
 
Vzhledem k trvajícím omezením jak uvnitř (3 žáci/účastníci), tak venku (20 osob) se nejedná o obnovení 
běžné výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost 
skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud.    MŠMT 3. 5. 2021 
 

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE OŘECHOV 
 

Od 10. května bude možná osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole a výuka může probíhat ve 
skupinách maximálně 3 osob. O formě a organizaci výuky rozhodne ředitel školy.  

 
HUDEBNÍ OBOR  
 
Individuální, skupinová výuka, komorní hra v jednotlivých studijních zaměřeních se vyučuje do maximálně 
3 žáků ve skupině. 
 
Kolektivní výuka  
Přípravná hudební výchova a Hudební nauka se vyučuje do maximálně 3 žáků ve skupině 
Výuka předmětu Klavírní seminář se vyučuje do maximálně 3 žáků ve skupině 
Výuka předmětu Hra v orchestru se vyučuje do maximálně 3 žáků ve skupině  
O způsobu, časové dotaci a organizaci výuky se zákonní zástupci žáků a žáci zletilí dohodnou s učiteli 
předmětů.  
Výuka se uskuteční při dodržení nutných preventivních hygienických opatření  a nařízenému omezení počtu 
přítomných žáků.  Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 

 
VÝTVARNÝ OBOR 
Kolektivní výuka 
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření a nařízenému omezení počtu se vyučuje do 
počtu maximálně 3 žáků ve skupině.  
Organizaci výuky v případně upravené časové dotaci dle zjištěného zájmu o prezenční výuku, informace k ní 
předá zástupkyně ředitele zákonným zástupcům žáků prostřednictvím emailů. Bude i nadále pokračovat 
distanční výuka. 
Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR.   
Kolektivní výuka.  
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření a nařízenému omezení počtu se vyučuje do 
počtu maximálně 3 žáků ve skupině.  
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 a nařízenému omezení počtu se vyučuje do 
počtu maximálně 3 žáků ve skupině.  
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. 

 
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 


