ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, příspěvková organizace
Ořechov, Komenského 4, 664 44, tel.: 737 044 728, 733 533 041
Modřice, Benešova 268, 271, 664 42
MODŘICE

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. listopadu 2021 č. 1037
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví a z něho vyplývající
INFORMACE K PROVOZU A AKCÍM ŠKOLY OD 22. LISTOPADU 2021
Výňatky, týkající se pořádání a organizace akcí ve vnitřních prostorách
Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a
jiných hudebních, divadelních a jiných uměleckých představení, s výjimkou vzdělávací akce
a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Pro návštěvu či účast na hromadných akcích bude od 22. listopadu nutný certifikát o
dokončeném očkování či potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech.
Antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti stačit nebudou.
Osoby ve věku 12 - 18 let a starší, s nedokončeným očkováním se budou muset
prokazovat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem, ne
starším, než 72 hodin.
Pro školy zůstávají zachovány výjimky, kdy žáci jedné školy (i ti starší 12 let) a
dozorující osoby, nemusí dokládat OTN (očkování, test, nemoc) v rámci skupinových
prohlídek, návštěv koncertů a jiných představení.
Děti do 12 let žádné potvrzení překládat dále nemusí.
Nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru,
a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby.
Naléhavá žádost: pokud se účastníte akcí školy ve vnitřních prostorách, chraňte se
respirátory. Bez nich nebude umožněn vstup.
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
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