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Opatření k ochraně zdraví a pravidla provozu ZUŠ F. I. Tůmy v období od 11. 5. 2020 do 
konce školního roku 2019/2020 

 
Vypracováno na základě materiálu MŠMT, který se vztahuje na základní provozní podmínky 
základních uměleckých škol.  

Vážení rodiče, milí žáci 

provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s 
usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o uvolňování některých opatření proti šíření 
viru Covid-19 (nedojde-li ke zhoršení epidemiologické situace). 

Půjde o výuku individuálních oborů či ve skupinách maximálně 8 dětí (vzhledem k velikosti 
tříd) při dodržení následných hygienických pravidel a opatření. 

Výuka tanečního, výtvarného oboru a pěveckého sboru bude zahájena od 18. 5. 2020.  

Výuka výtvarného oboru na pobočce ve Vamberku bude dále probíhat distanční formou 
jako doposud. 

 

Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy: 

 
Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy:  

• Výuka bude probíhat v budově v ZUŠ v Kostelci nad Orlicí a na pobočce ve Vamberku- 
pouze individuální hodiny hudební obor (učebna ZUŠ). Individuální výuka na pobočce 
v Častolovicích bude přesunuta do Kostelce nad Orlicí. 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a pedagogům, nikoliv doprovázejícím 
osobám. 

• Každý žák a zaměstnanec školy bude do budovy školy přicházet vybaven vlastní ochranou 
úst a nosu – rouškou. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky.  

• Na uložení roušky budou mít sáček.  

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy.  

 
V budově školy 

• Vstup do budovy školy bude umožněn pro žáky a pedagogy nejdříve od 11 hodin. Do té 
doby bude paní uklízečka provádět důkladnou dezinfekci školy a rovněž zajistí větrání 
společných prostor budovy. 

• Každý žák či zaměstnanec školy při vstupu do budovy školy provede dezinfekci rukou, v 

budově bude dezinfekce umístěna ve vestibulu u zadních dveří, na toaletách a v každé 

třídě u pedagoga. 

• Ke vstupu do budovy se bude používat hlavní vchod u ulice, k odchodu z budovy východ 

zadní na dvůr. 

• Žáka, kterého rodič doprovází do výuky, předá rodič po předchozí domluvě s třídním 
učitelem, třídnímu učiteli u hlavního vchodu do budovy. Ihned po ukončení výuky si je opět 
od třídního učitele přeberou zadního východu. 

• Samostatně příchozí žáci mohou vstupovat do budovy sami. 

• Při pohybu v prostorách školy je nutné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. 

• Zakazuje se déle zdržovat ve společných prostorách budovy. 



• Je zakázáno jakékoliv shlukování více osob v prostorách školy. 

• Žáci se budou v prostorách školy zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou pro 
absolvování výuky dle daného rozvrhu (maximálně  5 minut před začátkem a 5 minut po 
ukončení výuky). Zaměstnanci školy pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění určených 
pracovních úkolů.  

• Všem osobám s výjimkou žáků a zaměstnanců školy bude vstup do budovy zakázán, vstup 
dalším osobám bude povolen pouze s výslovným souhlasem vedení školy a za dodržení 
výše uvedených hygienických opatření. 

• Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dávkovačem na dezinfekci a jednorázovými 
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

• Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.  

 
V učebně 

• Neprodleně  po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce, pokud již 
nevyužil dezinfekce ve vestibulu školy či na toaletě.  

• V průběhu výuky v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v 
učebně.  

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

• V každé učebně zajistí učitel časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, bude učitel provádět 
průběžné čištění a ošetřování, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti (sborovna školy) a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka 
s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném 
čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou 
hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit 
aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného žáka. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty, který je 
k dispozici ve sborovně školy a v učebně na pobočce ve Vamberku.  

 
Osoby s rizikovými faktory  
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti. 



• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do 
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
- Zákonný zástupce žáka či zletilý žák musí při prvním vstupu do školy odevzdat 

svému třídnímu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které je 
ke stažení zde. 

 

Ke stažení: Čestné prohlášení  

Pokud zákonný zástupce či zletilý žák toto čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi 

osobní účast ve škole umožněna. Za bezpečnost žáka, který nemohl být z tohoto důvodu 

účasten výuky, nepřebírá škola odpovědnost. 

Budou-li ministerstvem zpracované pokyny obsahovat další důležitá opatření, budete o nich po 

jejich zveřejnění průběžně informováni. 

Organizaci výuky v  ZUŠ  

 
Žáci, jejichž zákonní zástupci se rozhodnou nevyužít možnosti výuky v ZUŠ, tak budou i nadále 
vyučování distančním způsobem jako doposud. O této skutečnosti budou informovat svého 
třídního učitele. 

Pedagogové, kteří budou patřit do rizikové skupiny (chronické onemocnění, věk nad 65 let 
apod.,) mohou po zvážení své situace pokračovat v dosavadní distanční výuce žáků ze svých 
domovů. 

Výuka bude probíhat v individuálních hodinách dle stálých rozvrhů. Ve skupinové výuce budou 

rozvrhy upraveny dle vytvoření stálých skupin pro splnění podmínek počtu žáků vzhledem 

k možnosti učeben, aby byly dodrženy předepsané hygienické podmínky. 

Hudební obor  

1. Individuální výuka  

Bude probíhat  dle stálého rozvrhu hodin v budově ZUŠ v Kostelci nad Orlicí a na pobočce ve 

Vamberku (učebna ZUŠ). Žáci z pobočky Častolovice budou mít výuku v budově v ZUŠ 

v Kostelci nad Orlicí. 

Pouze distanční formou - výuka třídy pana učitele Klecandra (riziková skupina). 

2. Výuka kolektivních předmětů bude probíhat distanční formou. 

- hudební nauka – bude probíhat distanční formou jako doposud. 

- přípravná hudební výchova - bude probíhat distanční formou jako doposud. 

- soubory, předmět kolektivní hudební praxe - bude probíhat distanční formou jako 

doposud. 

 

3. Sborový zpěv – výuka bude zahájena od 18. 5. 2020 

Výuka bude probíhat v budově ZUŠ, 1. patro sál za dodržení maximální účasti 8 žáků 

(vzhledem prostoru učebny) a výše jmenovaných principů pro pohyb a výuku v budově 

školy. Paní učitelka Vás bude kontaktovat pro možné rozdělení žáků do stálých skupin. 

Výuka bude zkrácena. 

 

Taneční obor - výuka bude zahájena od 18. 5. 2020 

Výuka bude probíhat maximálně v počtu 4-7 žáků (vzhledem k prostoru učebny) a bude 

trvat pouze 45 minut. 

Třídní učitel Vás bude kontaktovat pro možné rozdělení žáků do stálých skupin. 

Žák musí mít svoji podložku (karimatku), protože žáci budou cvičit techniku na zemi, starší 

žáci i u tyče. Naší snahou je, aby se děti nepohybovaly po třídě a dodržovaly patřičné 

odstupy i při výuce. 



Dítě bude přicházet do výuky v pohodlném cvičebním úboru, šatnu tanečního oboru 

nebude možné využívat. 

Všichni žáci musí mít cvičební obuv. 

Bez cvičebního dresu, obuvi a karimatky nebude moci žák být účasten výuky škola 

za něho nepřebírá odpovědnost. 

Učitel bude po každé skupině dezinfikovat pracovní prostor žáků. 

Výtvarný obor - výuka bude zahájena od 18. 5. 2020 

Výuka v ZUŠ v Kostelci nad Orlicí bude rozdělena do stálých skupin maximálně po 7 žácích 

vzhledem k prostoru učebny. 

Jednotlivé stávající třídy budou rozděleny na skupiny v maximálním počtu 6 žáků a budou 

vyučovány v kratším čase 60 minut, aby bylo možné dodržet velikost pracovní skupiny a 

dezinfekci prostor. 

Žáci budou v učebně u svého pracovního stolu, u nichž budou dodržovány vzdálenosti 2 m 

odstupu. Bude zajištěno dostatečné větrání místnosti. V učebně bude umístěn dávkovač na 

mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky. Učitel bude po každé skupině dezinfikovat pracovní prostor 

žáků. 

Výuka na pobočce ve Vamberku bude dále probíhat distanční formou jako doposud. 

Pevně věříme, že vše společně zvládneme, děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci. Velice si jí vážíme. 

V Kostelci nad Orlicí 6. 5. 2020 

Mgr. Jana Polnická, ředitelka školy 

 


