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MIMO ŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ K  OMEZENÍ PROVOZU VE 
ŠKOLÁCH UMOŽ ŇUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA 
VZDĚLÁVÁNÍ A REALIZACI INDIVIDUÁLNÍ 
PREZENČNÍ VÝUKY A INDIVIDUÁLNÍCH 
KONZULTACÍ V  ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÉ ŠKOLE 
OŘECHOV  OD  12. DUBNA 2021 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 
písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů.  

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že:  se omezuje 
provoz základních uměleckých škol podle školského zákona a to tak, že 
zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání 
v ZUŠ s výjimkou individuální prezenční výuky a individuálních konzultací 
v základní umělecké škole (jeden učitel a jeden žák, 1+1) 

V případě, že se zákonný zástupce žáka, nebo žák zletilý rozhodnou 
pokračovat v distančním způsobu výuky, prosím sdělte neprodleně tuto 
skutečnost učitelům. 

Hudební obor 

Individuální výuka bude probíhat v hudebním oboru dle platného rozvrhu 
vyučovacích hodin.  

Kolektivní výuka - Přípravná hudební výchova, Hudební nauka - formou 
individuálních konzultací na pracovištích školy, v časovém vymezení trvání 
vyučovací hodiny dle platného rozvrhu po předchozích telefonických, či e-
mailových domluvách s učitelkami předmětů k dodržení 1 + 1. Nadále 
pokračuje i distanční výuka.  

Předměty studijního zaměření Komorní hra a skupinová výuka (2 žáci 
v hodině) - dle pokynů učitelů předmětů za podmínky (1+1). 
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Dechový orchestr, pěvecký komorní soubor MOre, Klavírní seminář - 
distančně + individuální konzultace v čase pravidelné výuky po předchozích 
telefonických, či e-mailových domluvách s učiteli předmětů na pracovištích 
školy, v časovém vymezení trvání vyučovacích hodin dle platného rozvrhu 
k dodržení 1+1. Nadále pokračuje i distanční výuka. 

Výtvarný obor  

Formou individuálních  konzultací (1+1), se zadáním témat  domácí práce 
v čase pravidelné výuky dle pokynu učitele oboru, na pracovištích školy, 
v časovém vymezení trvání vyučovacích hodin dle platného rozvrhu po 
předchozích telefonických, či e-mailových domluvách s učitelem oboru 
k dodržení 1+1. Nadále pokračuje i distanční výuka. 

Literárn ě dramatický obor  

Formou individuálních  konzultací (1+1), se zadáním témat  domácí práce 
v čase pravidelné výuky dle pokynu učitelky oboru, v časovém vymezení 
trvání vyučovacích hodin dle platného rozvrhu po předchozích 
telefonických, či e-mailových domluvách s učitelkou oboru k dodržení 1+1. 
Nadále pokračuje i distanční výuka. 

Taneční obor  

Formou individuálních  konzultací (1+1), se zadáním témat  domácí práce 
v čase pravidelné výuky dle pokynu učitelky oboru na pracovištích školy, 
v časovém vymezení trvání vyučovacích hodin dle platného rozvrhu po 
předchozích telefonických, či e-mailových domluvách s učitelkou oboru 
k dodržení 1+1. Nadále pokračuje i distanční výuka. 

Výuka, kterou nepůjde realizovat prezenčním způsobem, bude nadále 
probíhat distančním způsobem, jehož formu a rozsah navrhnou zákonným 
zástupcům žáků a žákům zletilým učitelé předmětů.  
 
Ostatní preventivní nařízení – roušky žáků a respirátory zaměstnanců ve 
vnitřních prostorách, zákaz vstupu osob s příznaky Covid, dalších 
doprovázejících osob, dezinfekce rukou,  výuka bez roušek pouze u 
dechových nástrojů a v sólovém zpěvu zůstávají v platnosti.   
  
Sledujte prosím i webové stránky školy www.zusmore.cz.  
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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            

           Mgr. Petr Křivánek 


