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Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 
8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující (platí pro Jihomoravský kraj):  
Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při 
vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.  
 
Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim 
jako doposud (respirátor, rouška). 
  
Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani 
roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně;   
Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:  zkoušený a zkoušející při 
zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.  
Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro: vzdělávací aktivity, jejíž charakter 
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje),  
Podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud.  

 
HUDEBNÍ OBOR  
Individuální, skupinová výuka, komorní hra v jednotlivých studijních zaměřeních se vyučuje do maximálně 10 žáků 
ve skupině bez doložení Čestného prohlášení. Dokládají pouze: 
Kolektivní výuka  
Přípravná hudební výchova. ZUŠ Ořechov - kapacita skupiny je nad 10 žáků – nutné předložit Čestné prohlášení (s 
výjimkou dítěte do 6 let věku) 
Hudební nauka. ZUŠ Ořechov – 1., 2., 4., a 5. ročník - kapacita skupin je nad 10 žáků – nutné předložit Čestné 
prohlášení  
Dechový orchestr Taškaříci – kapacita skupiny je nad 10 žáků – nutné předložit Čestné prohlášení  
 
Vstup dalších osob, rodičů, návštěvníků akcí konaných ve vnitřních prostorách školy. 
Platí stejné podmínky jako pro zaměstnance školy: 

• 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 uplynulo nejméně 
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů 

• že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC 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 že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,  

• nebo že 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 180 dní.  
Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost. 
 
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  
 
Přejeme pevné zdraví!          Petr Křivánek 


