
Obnova výuky na ZUŠ Milovice a pravidla 

nového systému výuky 

Na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení, 
vydaném MŠMT 30.4.2020, se od pondělí 11.5. 2020 začne opět 
vyučovat na ZUŠ Milovice v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. 
Forma vyučování bude splňovat celostátní hygienická a organizační 
doporučení MŠMT (viz odkaz na dokument níže). Rodiče se mohou 
rozhodnout, zda žák nastoupí do běžné výuky, nebo bude pokračovat  
v distanční formě vyučování, také s přihlédnutím k rodinnému stavu, 
sdílení domácnosti s osobou v rizikové skupině apod. 
  
Zde je prohlášení o bezinfekčnosti, které je nutné k návratu do výuky 
do ZUŠ. Žák jej musí odevzdat osobně při prvním vstupu do naší školy 
vyplněné a podepsané, jinak nebude vyučován. 
http://www.zusmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Čestné-
prohlášení-1.pdf 
  
Zde jsou hlavní pravidla nového systému výuky: 
  
Učitelé osloví rodiče ohledně účasti žáků ve výuce, při neúčasti 
některých žáků se dočasně pozmění rozvrh. Po každé hodině následuje 
přestávka 5 minut, bude se větrat a dezinfikovat, výuka probíhá zcela 
bez doprovodu rodičů. 
Roušky ve společných prostorách školy jsou povinné. Posedávání žáků 
na chodbě před nebo po výuce bude zakázáno. 
Vyučovat se budou všechny obory, za mimořádných zvýšených 
hygienických opatření.  
Prostory v budově budou řádně vydezinfikovány, úklid a dezinfekce bude 
prováděna 2x denně.  
Distanční výuka po otevření prostor školy bude probíhat v omezeném 
režimu po domluvě se svým učitelem. 
 
1.Podmínkou pro opětovné zahájení výuky je vyplnění obou formulářů 
"Čestného prohlášení o bezinfekčnosti", (najdete zde v emailu v příloze, 
nebo na webu školy ke stažení). Bez tohoto prohlášení nebude žák moci 
absolvovat výuku v prostorách ZUŠ. 
2.Vstup do budovy žáka pouze s rouškou, či jinou ochranou úst a nosu.  
3.Ihned po vstupu do druhého patra školy je povinnost přezutí (je zákaz 
chodit bez přezůvek), povinnost dezinfekce rukou umístěnou u šatních 
skříněk u vchodu. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do 
učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
4.Doprovod žáka pouze předá vyučujícímu před vchodem do druhého 
patra a ihned po předání opustí prostor školy. Na žáka počká mimo 



prostory školy, po ukončení výuky žáka vyzvedne a bezprostředně 
opustí prostory ZUŠ.  
5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv 
doprovázejícím osobám.  
6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách 
roušky.    
7. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  Při sejmutí si 
každý žák ukládá roušku do sáčku.  
8.  Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou 
pohybovat.   
9. 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).  
10. Žáci tanečního oboru mají povinnost mít na výuku cvičky, nebo 

tenisky, či piškoty s bílou podrážkou. (zákaz chodit bez přezůvek v celém 

prostoru školy). Řádně označené pití svým jménem (možno vzít do sálu 

pouze podepsané). Na výuku přijít již oblečen v trikotu či sportovním 

oblečení z domova (z hygienických opatření bude šatna se sprchou pro 

tanec uzavřena), otevřeno bude pouze wc s umyvadly na hlavní chodbě.  

  

Dezinfekce na školu je nakoupena, je k dispozici všude. O nošení roušek u žáků v 
hodině si rozhodnou sami učitelé, ochranné štíty pro učitele jsou zajištěny, roušky pro 
učitele máme u hospodářky. 
  
Učitelé se zdravotními problémy mohou učit nadále distančně (doklad od lékaře 
doložený) 
  
HO – výuka bude probíhat individuálně, dle instrukcí pedagoga (roušky, odstup 
apod.) 
TO -  bude do 15 žáků ve skupině, dodržení rozestupů (na skupiny) 
VO – bude probíhat s 2 m odstupy žáků, roušky ano 
HN  - bude probíhat do 15 žáků, s rouškou, výuka souborů také s rozestupy. 
  
Vyučování dvojic žáků budou probíhat tak, že každý z nich bude vyučován sám  
25 minut (určí vyučující) a přizpůsobí tak rozvrh. 
  
Přihláška do ZUŠ na příští rok bude vyřizována online formou, čas individuální 
talentové zkoušky bude rezervován předem prostřednictvím elektronické přihlášky. 
  
Postupové zkoušky probíhat nebudou, učitelé určí klasifikaci na základě výsledků 
klasické formy výuky (do 11.3 a od 11.5.2020) s přihlédnutím k aktivitě žáka během 
distanční formy vyučování. 
  
   
Zde je oficiální dokument MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL v období do konce školního roku 2019/2020 
http://www.zusmilovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zus-1.pdf 
  
MgA. Romana Matějková 
ředitelka školy 


