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č. j. ZUSLJF/00860/2021 

Přehled nejdůležitějších informací k bezpečnostním opatřením vzhledem ke 
COVID 19 podle aktuálně platných nařízení, metodického manuálu 
MŠMT, organizace výuky na začátku školního roku 2021/2022 

 
1. Návrat žáků ze zahraničí 

 Žáci jsou povinni informovat vyučujícího o svých cestách do zahraničí 
v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a 
extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID 19. Před zahájením školní 
docházky jsou povinni se prokázat negativním PCR testem nebo antigenním 
testem z veřejných odběrných míst. Povinnost předložit výsledek testu se 
nevztahuje na osoby, které: 
a) mají kompletní očkování (prokáží se potvrzením) 
b) neuplynulo 180 dní od laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění (prokáží 

se potvrzením) 

2. Informace o testování žáků v ZUŠ 
 V ZUŠ není organizováno testování žáků na onemocnění COVID 19. 
 ZUŠ nevyžaduje po žácích doložení výsledku antigenního nebo PCR testu 

k účasti v prezenční výuce.  
 Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje od žáků čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

3. Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest 
 Všechny osoby při vstupu do vnitřních prostor jsou povinny nosit ochranné 

prostředky úst a nosu na úrovni FFP 2, KN 95 (respirátor bez výdechového 
ventilu). 

 Zaměstnanci i žáci nosí vlastní ochranné pomůcky úst a nosu. 
 Výjimky z nošení ochranných pomůcek úst a nosu: 

a) při interpretaci autorského díla (účinkování na koncertu) 

b) žáci a učitelé při výuce předmětu, jehož charakter neumožňuje nošení ochranný 
pomůcek úst a nosu (hra na dechové nástroje a zpěv, tanec, literárně-

dramatický obor) 

c) žáci, kteří jsou usazení v lavici 
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4. Další hygienické zásady pro realizaci prezenční výuky 
 Všechny osoby si po příchodu do budovy umyjí, dezinfikují ruce. 
 Pravidelné větrání místností ve výuce a o přestávkách pod dohledem pedagoga. 

 Vstup osob s pozitivním onemocněním COVID 19 je zakázán. 

5. Postup při projevu příznaku onemocnění u žáků ve škole 
 Žák s patrnými příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest svalů a 

kloubů, značná únava, bolest hlavy) neprodleně použije ochranný prostředek úst a 
nosu. Žák je vyučujícím izolován od ostatních žáků do větraných prostor. 
Vyučující kontaktuje zákonného zástupce k vyzvednutí žáka. Žák, zákonný 
zástupce následně kontaktuje svého praktického lékaře k dalšímu postupu 
(provedení PCR testu, nařízení karantény). 

6. Organizace výuky na začátku školního roku 
 Ve školním roce 2021/2022 budou vedeny žákovské knížky v el. podobě 

prostřednictvím programu Klasifikace. Přístupové údaje pro žáka a zákonné 
zástupce rozešle škola na začátku školního roku prostřednictvím emailu. Žáci 
hudebního oboru budou moci navíc používat jako informační zápisník také 
papírové žákovské sešity, které obdrží u vyučujícího hlavního předmětu. 

 Všichni noví žáci dodají škole vyplněné matriční listy nejpozději do 15. září 2021. 
Formuláře matriční listy jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

 Pro případ přechodu z prezenční na distanční formu výuky v průběhu školního 
roku, budou žákům zřízeny školní emailové účty. 

středa 1. – pátek 3. září 2021 
 Probíhá výuka individuální předmětů v hudebním oboru dle domluvy s vyučujícím, 

domluva rozvrhu hodin, zařazení žáků do hudební nauky a souborové hry. 

 V kolektivních předmětech výtvarného oboru, tanečního oboru, literárně-

dramatického oboru probíhají individuální konzultace, domluva rozvrhu hodin, 
zařazení žáků do skupin. 

od pondělí 6. září 2021 
 Veškerá výuka probíhá ve všech oborech prezenčně podle rozvrhu hodin. 

 

 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 26. 8. 2021 

 

 BcA. Jan Vilášek, DiS., 
 ředitel školy 
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