
 

Organizace výuky v ZUŠ J. A. Komenského, Studénka od 11. května 2020  

 

Při první hodině žák odevzdá vyučujícímu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, bez kterého nelze zahájit vzdělávání 

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito pravidly: 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 každý žák bude mít sebou sáček na uložení roušky 

 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 

Hygienická pravidla: 

 ve společných prostorách školy žák dodržuje odstup od ostatních osob minimálně 2 

metry 

 po příchodu do školy je žák povinen umýt si ruce a provést dezinfekci rukou 

 při sejmutí roušky si žák uloží roušku do sáčku 

 žák je povinen řídit se pokyny vyučujícího 

Organizace výuky v hudebním oboru: 

 po příchodu do budovy školy žák přichází do učebny hudebního oboru, ve společných 

prostorách použije roušku 

 ve třídě může žák odložit roušku do sáčku, učitel a žák udržují rozestup 2 metry 

 v kolektivních předmětech hudebního oboru budou žáci v rozestupech minimálně 2 

metry 

Organizace výuky v tanečním oboru: 

 obsah vzdělávání a formy určuje pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví 

 s ohledem na počet dětí ve skupině a prostorových možnostech tanečních sálů si 

škola vyhrazuje právo skupiny rozdělit  

Organizace výuky ve výtvarném oboru: 

 ve výtvarném ateliéru budou žáci pracovat v rozestupech minimálně 2 metry 

 s ohledem na počet dětí ve skupině a prostorových možnostech výtvarných ateliérů si 

škola vyhrazuje právo skupiny rozdělit 



Koncerty a vystoupení: 

 v zájmu zachování protiepidemiologických a hygienických požadavků a opatření budou 

do konce školního roku 2019/2020 zrušeny všechny koncerty, předehrávky, výstavy 

apod. 

Postupové a komisionální zkoušky: 

 s ohledem na současnou situaci budou postupové a komisionální zkoušky konány 

v průběhu měsíce června v omezeném rozsahu 

Talentové a přijímací zkoušky: 

 informace k talentovým a přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových 

stránkách školy od 15. května 2020 

 

 

Ve Studénce 6. května 2020 

Mgr. Renáta Talpová 

Ředitelka školy 

 

 


