
Výuka v ZUŠ Milovice od pondělí 12.4.2021 

Vážení rodiče, od 12.4.2021 zahajujeme v ZUŠ opět prezenční výuku 
způsobem 1 na 1. Výuka kolektivních předmětů bude nadále probíhat 
distančním způsobem. V hromadných předmětech a oborech je však možné 
organizovat individuální konzultace (jeden žák-jeden učitel: výtvarný a taneční 
obor, pěvecký sbor, komorní hra, přípravky, hudební semináře…).  

Při vstupu do objektu školy je každý povinen použít dezinfekci! 

V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátory kategorie 
FFP2 / KN95. Výjimkou jsou pouze žáci ve věku do patnácti let, kteří mohou 
namísto respirátoru používat chirurgickou roušku. Výjimka z nošení roušek 
nebo respirátorů je také možná v případě, kdy to znemožňuje povaha 
vyučovaného předmětu (hra na dechové nástroje, sólový zpěv). 

Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření, po celé škole jsou 
k dispozici dezinfekce, ve škole a třídách bude v průběhu dne vícekrát probíhat 
větrání, dezinfekce společných prostor, lavic, dveřních klik apod. 

            V ZUŠ se děti nebudou testovat. Pokud by vaše dítě vykazovalo příznaky 
respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota, nevolnost, bolest hlavy aj.), 
neposílejte jej prosím do ZUŠ. 

Níže jsou uvedena pravidla pro bezpečný provoz v ZUŠ. Pravidla vycházejí 
z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke Covid-19. 

Pro žáky jsou stanoveny tyto podmínky: 

1. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická opatření – rouška, 
rozestup, dezinfekce. 

2. Žák je vybaven rouškou či jiným normě odpovídajícím prostředkem, 
kterou nosí po celou dobu pobytu v ZUŠ. Povinnost nosit roušku se 
netýká výuky hry na dechové nástroje a výuky zpěvu. Ve společných 
prostorách školy tato povinnost trvá. 

3. Do školy je zakázán vstup žákům s příznaky infekce dýchacích cest (kašel, 
rýma, zvýšená   teplota, ztráta chuti a čichu).  

4. Vstup do prostor školy je umožněn pouze žákům, rodičům nebo jiným 
doprovázejícím osobám jen v případě nezbytnosti. Žáci přicházejí do 
budovy školy maximálně 5 minut před zahájením své hodiny a po jejím 
skončení neprodleně opustí budovu školy. 



5. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy 
respirátory nebo roušky (chodby, sociální zařízení…). 

6. Žák se před vstupem do třídy přezuje a důkladně si umyje ruce, použije 
dezinfekci, která bude k dispozici ve třídě. Zásobníky s dezinfekcí budou 
k dispozici také na chodbě. 

Není dovoleno, aby rodiče a další doprovázející osoby čekaly po dobu 
vyučování žáka ve společných prostorách školy. V případě jakýchkoliv dotazů 
se obracejte buď na svého učitele nebo na emaily: 
sekretariat@zusmilovice.cz, zusmilovice@seznam.cz . 

Děkujeme Vám za pochopení, pevné zdraví všem přeje 

MgA. Romana Matějková  
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