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UMOŽNĚNÍ REALIZACE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY A 
INDIVIDUÁLNÍCH PREZEN ČNÍCH KONZULTACÍ V 
ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÉ ŠKOLE O ŘECHOV  
OD 25. LISTOPADU 2020 

 
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 

Novinky v provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020 

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně. 
Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční 
individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a 
jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce 
žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 
V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení     
ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové 
nástroje), nemusí žáci nosit roušku. 
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) 
mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li 
nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné 
ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud 
je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Vstup 
třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je 
obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových 
opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob 
mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, 
kontrolní orgány (např. ČŠI),  krajské hygienické stanice.  
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Hudební obor 

 Individuální výuka bude probíhat v hudebním oboru dle platného 
rozvrhu vyučovacích hodin. V případě, že se zákonný zástupce 
žáka, nebo žák zletilý rozhodnou pokračovat v distančním způsobu 
výuky, prosím sdělte neprodleně tuto skutečnost učitelům.  

Kolektivní výuka - Přípravná hudební výchova, Hudební nauka – 
distančně a formou prezenčních individuálních konzultací na 
pracovištích po předchozích telefonických, či emailových 
domluvách s učitelkami předmětů. U konzultace může být přítomen 
zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel 
školy.  

Předměty studijního zaměření Komorní hra a skupinová výuka (2 
žáci v hodině) - dle pokynů učitelů předmětů za podmínky (1+1). 
Dechový orchestr, pěvecký komorní soubor MOre, Klavírní 
seminář - distančně (zadání cvičební látky) a formou prezenčních 
individuálních konzultací na pracovištích po předchozích 
telefonických, či emailových domluvách s učiteli předmětů. 

Výtvarný obor  

Distančně a formou prezenčních individuálních  konzultací (1+1), se 
zadáním témat  domácí práce v čase pravidelné výuky dle pokynu 
učitele oboru.  

Literárn ě dramatický obor  

Distančně a formou prezenčních individuálních  konzultací (1+1), se 
zadáním témat  domácí práce v čase pravidelné výuky dle pokynu 
učitelky oboru.  
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Taneční obor  

Distančně a formou prezenčních individuálních  konzultací (1+1), se 
zadáním témat  domácí práce v čase pravidelné výuky dle pokynu 
učitelky oboru.  

Výuka, kterou nepůjde realizovat prezenčním způsobem, bude 
nadále probíhat distančním způsobem, jehož formu a rozsah 
navrhnou zákonným zástupcům žáků a žákům zletilým učitelé 
předmětů.  
 
Pro žáky ZUŠ je účast na ní dobrovolná. 
 
Ostatní preventivní nařízení – roušky ve vnitřních prostorách, 
zákaz vstupu osob s příznaky Covid,  dezinfekce rukou,  výuka bez 
roušek pouze u dechových nástrojů, v sólovém zpěvu. V tanečním 
oboru roušky dle pokynu učitelky předmětu.   
  
Sledujte prosím i webové stránky školy www.zusmore.cz.  

 
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 


