
Výuka od 24. 5. 2021 ZUŠ 

 
Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je ZUŠ 

Milovice od pondělí 24. 5. 2021 otevřena za těchto podmínek: 

 

Výuka poběží bez omezení ve skupině do 10 žáků ve všech uměleckých oborech (sbor pouze 

teoretická, poslechová část). 

Výjimkou je kolektivní výuka nad 10 žáků starších šesti let, kde je dána povinnost:  

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle před  

7 dny nebo 

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 

před 72 hodinami nebo 

předložit učiteli k nahlédnutí potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, kdy od prvního 

pozitivního testování neuběhlo 90 dní nebo 

odevzdat učiteli čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském 

zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  

k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

U žáků, kteří navštěvují více předmětů kolektivní výuky, je třeba čestné prohlášení odevzdat 

před každou vyučovací hodinou a pro každé studijní zaměření zvlášť (např. v pondělí na 

výuce v tanečním oboru, v úterý ve sboru a hudebním semináři atd). 

Učitelé budou shromažďovat čestná prohlášení v třídní dokumentaci a skartace čestných 

prohlášení bude realizována dne 31. 8. 2021. 

 

Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze emailu, bude také k dispozici u učitelů a ve 

sborovně. 

 

Žákovi, který nesplní ve skupině více jak 10 osob výše uvedené podmínky, neumožní škola 

účast na vzdělávání. 

 

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo 

respirátor (nad 15 let). 

 

Zatím nelze ve škole pořádat žádné akce pro rodiče ani veřejnost, protože vstup třetích osob 

(mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen  

v nezbytně nutných případech. 



 

Pokud máte dotazy, obraťte se, prosím, na vedení školy. 

Email: zusmilovice@seznam.cz 

 

Děkuji Vám za spolupráci a pochopení 

 

MgA. Romana Matějková – ředitelka školy 
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