
 

Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace 

nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12 

IČO: 44946775 

Tel.: 605 258 884      E-mail: zus.oslavany@gmail.com 

www.zusoslavany.cz 

____________________________________________________________________________________ 

 

V souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna 

osobní přítomnost žáků při výuce na základních uměleckých školách. 

 

Podmínky otevření a hygienická opatření 

 

Organizace vzdělávání  

Hudební obor - individuální výuka  

 individuální výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin v budově školy 

 v případě distančního vzdělávání (vzdělávání na dálku) bude výuka probíhat po domluvě 

s vyučujícím 

 

Hudební obor - kolektivní výuka 
Hudební nauka, Kytarový soubor, Flétnový soubor, Oslavánek, Klavír v praxi, Sbor, Komorní orchestr, Soubor bicích nástrojů 

 výuka bude nadále pokračovat formou distančního vzdělávání  

 

Výtvarný obor 

 výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin 

 maximální počet žáků v učebně je 15 žáků 

 každý žák bude pracovat pouze se svými výtvarnými pomůckami 

 

Taneční obor 

 výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin 

 maximální počet žáků v učebně je 15 žáků 

 obsah a formu výuky přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví 

 

Povinnosti zákonného zástupce podepsat a odevzdat čestné prohlášení   

 v případě zájmu o docházku má zákonný zástupce povinnost podepsat čestné prohlášení  

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna 

 podepsané čestné prohlášení je potřeba odevzdat nejpozději na první obnovené vyučovací hodině 

vyučujícímu 

 nebo prohlášení můžete nascenovat a poslat na zus.oslavany@gmail.com 

 nebo poslat poštou na adresu ZUŠ Oslavany, nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12 

 nebo vhodit do poštovní schránky umístěné na budově školy 

 

Provozní doba školy 

 provozní doba školy nebude omezena 

 

Provoz školy a hygienická opatření 
Vstup do budovy 

 vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám 

 po vstupu si žák dezinfikuje ruce dezinfekcí umístěnou ve vestibulu školy 
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 Vyučování 

 každá učebna bude průběžně dezinfikována vyučujícím po odchodu každého žáka 

 vyučující bude dohlížet na dodržování hygienických opatření (např. dezinfekce předmětů,  

nástrojů, větrání místnosti) 

 v případě podezření na možné příznaky infekce, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, 

bude žák odveden do izolace a bude okamžitě informován zákonný zástupce 

 

Roušky 

 všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky 

 v průběhu vyučování nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit  

i ve třídě. Při sejmutí roušky si ji každý žák uloží do sáčku.  

 

 

 

 

 

  V Oslavanech dne 5. 5. 2020      Lenka Zouharová 
 ředitelka ZUŠ Oslavany 


