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1. Úvod, všeobecné informace 

 Od 11. května 2020 bude v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, Frýdlant nad 
Ostravicí, p. o. částečně obnovena prezenční výuka, a to za specifických podmínek 
stanovených metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do 
konce školního roku 2019/2020“. 

 Prezenční výuka bude částečně obnovena ve všech oborech a odděleních (hudební, 
výtvarný, taneční, literárně dramatický). Avšak část pedagogického sboru spadající do 
rizikové skupiny osob bude dle doporučení nadále vzdělávat pouze distančním 
způsobem. 

 V případě, že žáci a zákonní zástupci chtějí setrvat v distančním způsobu vzdělávání, 
budou vyučující nadále tyto žáky vzdělávat vzdáleným způsobem.  

 K naplnění bezpečnostních podmínek stanovených výše uvedeným metodickým 
pokynem MŠMT je organizace výuky ve škole ještě dále upravena následovnými 
ustanoveními tohoto dokumentu. 

 S vývojem postupného uvolňování bezpečnostních opatření nebo naopak jejich 
zpřísňováním bude organizace výuky ve škole následně upravena, tento dokument 
aktualizován prostřednictvím dodatků. 
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2. Účast zaměstnanců v prezenční formě vzdělávání 

 Doporučuje se, aby zaměstnanci spadajícím do rizikové skupiny nadále vzdělávali 
distančním způsobem.  

 Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod 
uvedený níže v kapitole 4. nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním 
žije ve společné domácnosti. 

 V případě přítomnosti zaměstnanců v rizikové skupině ve škole musí tito zaměstnanci věnovat 
zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 

 Při prvním vstupu do školy předkládají zaměstnanci podepsané písemné seznámení s 
vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, včetně čestného 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění řediteli školy (Příloha č. 
1 „Čestné prohlášení“; formulář je také k dispozici  ve vytištěné podobě před vstupními 
dveřmi do budovy školy). 

 Soupis vyučujících, u kterých je možné od 11. května docházet k prezenčnímu vzdělávání. 
V případě zaměstnanců v rizikové skupině může ještě dojít ke změně: 

 
vyučující Prezenční výuka kontakt 

1. Bittnerová Zuzana ANO zuzana.bittnerova@zusfrydlant.cz 

2. Branichová Pavla ANO pavla.branichova@zusfrydlant.cz 

3. Cigánková Tereza ANO tereza.cigankova@zusfrydlant.cz 

4. Drabina Matěj ANO matej.drabina@zusfrydlant.cz 

5. Drapa Edgar ANO edgar.drapa@zusfrydlant.cz 

6. Fárková Ludmila ANO ludmila.farkova@zusfrydlant.cz 

7. Fryščáková Karla ANO karla.fryscakova@zusfrydlant.cz 

8. Habernal Vít ANO vit.habernal@zusfrydlant.cz 

9. Hajdová Alice ANO alice.hajdova@zusfrydlant.cz 

10. Chlubnová Leona ANO  leona.chlubnova@zusfrydlant.cz 

11. Kajzarová Karla Ne (pouze distanční)  karla.kajzarova@zusfrydlant.cz 

12. Kalová Zdeňka ANO  zdenka.kalova@zusfrydlant.cz 

13. Kothera Tomáš ANO tomas.kothera@zusfrydlant.cz 

14. Kovalová Lada ANO lada.kovalova@zusfrydlant.cz 

15. Kvasničková Jitka ANO  jitka.kvasnickova@zusfrydlant.cz 

16. Liberdová Lenka ANO  lenka.liberdova@zusfrydlant.cz 
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3. Účast žáků v prezenční formě vzdělávání 

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, zda žák patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

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

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyučujícímu zákonným zástupcem podepsané 
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, včetně čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (Příloha č. 1 „Čestné prohlášení“; formulář je také k dispozici  ve vytištěné 
podobě před vstupními dveřmi do budovy školy). Vyučující bezpečně uloží toto podepsané 
čestné prohlášení do tří třídní dokumentace. Pokud žák tento dokument podepsaný 
zákonným zástupcem nepředá, nebude umožněna žákovi osobní účast ve škole. 

  

17. Macháčová Markéta ANO marketa.machacova@zusfrydlant.cz 

18. Pavlorková Milena Ne (pouze distanční) milena.pavlorkova@zusfrydlant.cz 

19. Pohludková Jana ANO jana.pohludkova@zusfrydlant.cz 

20. Prokop Pavel ANO pavel.prokop@zusfrydlant.cz 

21. Přidal Radim ANO radim.pridal@zusfrydlant.cz 

22. Pyszko René ANO  rene.pyszko@zusfrydlant.cz 

23. Pyszková Blažena Ne (pouze distanční) blazena.pyszkova@zusfrydlant.cz  

24. Revendová Jana ANO jana.revendova@zusfrydlant.cz 

25. Sniehotta Lubomír ANO  lubomir.sniehotta@zusfrydlant.cz 

26. Šigutová Marie ANO  marie.sigutova@zusfrydlant.cz 

27. Štěpánek Jan ANO jan.stepanek@zusfrydlant.cz 

28. Šurman Bernard ANO bernard.surman@zusfrydlant.cz 

29. Tannert David ANO david.tannert@zusfrydlant.cz 

30. Tannertová Gabriela ANO gabriela.tannertova@zusfrydlant.cz 

31. Vilášek Jan ANO  jan.vilasek@zusfrydlant.cz 

32. Židek Karel ANO  karel.zidek@zusfrydlant.cz 

33. Židková Šárka ANO sarka.zidkova@zusfrydlant.cz 
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4. 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) 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). 

5. Pohyb v areálu a budově školy 

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

 Neprodleně po příchodu do budovy použije každá osoba dezinfekci na ruce, která je 
k dispozici na označených místech a v učebnách. Je vhodné před použitím dezinfekce také 
umýt ruce mýdlem. 

 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák i zaměstnanec bude mít sebou vlastní roušku a sáček na její uložení. 

 V případě, že žák roušku zapomene nebo dojde v průběhu výuky k jejímu znehodnocení 
pro další použití v průběhu výuky, bude žákovi poskytnuta jednorázová rouška. Škola 
disponuje omezeným množstvím náhradních roušek, které jsou k dispozici ve sborovně 
školy. 

 V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit 
roušku dle pokynů učitele, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Při sejmutí si každý žák i zaměstnanec ukládá 
roušku do sáčku. 

 Při přesunech po budově školy budou všechny osoby držet vzájemný odstup 2 metry, 
umožňuje-li to povaha prostor. 

 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 (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání). 

 Zaměstnanec je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované a 
závažné nedodržování je považováno za porušení pracovněprávních povinností. 
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6. 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, bude umístěn do samostatné 
místnosti a vyučujícím kontaktován zákonný zástupce nezletilého k okamžitému vyzvednutí 
žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného 
odstupu). 

 O podezření bude vyučující informovat vedení školy, které následně bude informovat 
spádovou hygienickou stanici. 

 Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku 
s povinným nošením roušky. 

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce ve škole, informuje vedení 
školy a budovu školy opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného 
odstupu. 

 O podezření bude vedení školy informovat spádovou hygienickou stanici. 

 Žáci budou umístěni dalším vyučujícím do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt 
venku s povinným nošením roušky. 
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7. Organizační úpravy výuky v jednotlivých oborech 

 Rozvrhy výuky v jednotlivých oborech jsou upraveny tak, aby bylo možné zajistit 
bezpečnostní opatření dle pokynů MŠMT, zamezení kumulace velkého počtu žáků v jeden 
okamžik, vyvětrat učebny, dezinfikovat učební pomůcky. 

 Žáci po konci vyučovací hodiny opouští dle pokynů vyučujícího budovu školy. Nezdržují se 
nadále bezdůvodně ve škole. 

7.1. Hudební obor 

 Prezenčně bude probíhat pouze individuální výuka. 

 Individuální výuka ve formě skupinek bude rozdělena na samostatné jednotky vyučované 
individuálně. 

 Kolektivní předmět Hudební nauka bude nadále vyučována distančně. 

 Komorní a souborová hra nadále distančně. 

 Ve výuce hry na dechové nástroje a zpěvu je zásadní dodržovat mezi žákem a vyučujícím 
minimální vzdálenosti 2 metry, časté větrání místnosti, základní hygienická pravidla při 
činnostech specifických pro jednotlivé nástroje. 

 Výuka zpěvu je přesunuta do koncertního sálu školy. 

 Výuka paní uč. Macháčové přesunuta do učebny HN. 

 Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami učitel provádí dezinfekce klaviatury klávesových 
nástrojů. 

 Žáci strunného oddělení si nosí do výuky vlastní, nebo dlouhodobě zapůjčené nástroje 
(hráči na cimbál-paličky). 

 Žáci dechového oddělení si nosí do výuky vlastní, nebo dlouhodobě zapůjčené nástroje 
(hráči na bicí-paličky). 

 Je zakázáno, aby se střídalo více žáků, vyučujících na jeden dechový nástroj. 

 Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce žáka kontaktovat příslušného 
vyučujícího a domluvit se na rozvrhu. 

7.2. Výtvarný obor 

 Výuka pana učitele BcA. D. Tannerta přesunuta na pátek. 

 Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce žáka kontaktovat příslušného 
vyučujícího a domluvit se na rozvrhu. (viz Příloha č. 2 „Rozvrh hodin VO“) 

 Za příznivého počasí bude realizována také malba v plenéru. Pro účast žáků na malbě 
v plenéru nutné doložit příslušnému vyučujícímu „Souhlas s účastí na malbě v plenéru“ 
(Příloha č. 5; formulář je také k dispozici ve vytištěné podobě před vstupními dveřmi do 
budovy školy).  
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7.3. Taneční obor 

 Žáci budou používat vhodnou taneční obuv, výuka bez vhodné taneční obuvi (např. 
v ponožkách nebo naboso) je zakázána. 

 Žáci budou využívat šatnu k převlékání postupně po jednom, dle pokynů vyučujícího. Pokud 
možno přijdou do školy již ve vhodném oděvu dle pokynů vyučujícího. 

 Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce žáka kontaktovat příslušného 
vyučujícího a domluvit se na rozvrhu. (viz Příloha č. 3 „Rozvrh hodin TO“) 

7.4. Literárně-dramatický obor 

 Výuka divadelního souboru prozatím nebude prezenčně realizována. 

 Před nástupem žáka do školy musí zákonný zástupce žáka kontaktovat příslušného 
vyučujícího a domluvit se na rozvrhu. (viz Příloha č. 4 „Rozvrh hodin LDO“) 

 

8. Soupis příloh 

 

Příloha č. 1 „Čestné prohlášení“ 

Příloha č. 2 „Rozvrh hodin VO“ 

Příloha č. 3 „Rozvrh hodin TO“ 

Příloha č. 4 „Rozvrh hodin LDO“ 

Příloha č 5 „Souhlas s účastí na malbě v plenéru“ 
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