
 

OPATŘENÍ K ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY 11.5.2020 
a HROMADNÉ VÝUKY 25.5.2020 v ZUŠ LITVÍNOV 

 
 
A) Cesta do školy a ze školy 
 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška"), dodržení 
odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. 

 
B) Příchod ke škole a pohyb před školou 

1. Žáci a jejich příbuzní se před školou a před vchodem nekumulují do větších skupin s 
ostatními žáky a jejich doprovodem. Mají povinnost dodržovat 2 metry odstup, v souladu s 

mimořádnými opatřeními. 
2. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
3. Žáci chodí na výuku těsně před jejím zahájením (max. 5 minut) a po jejím ukončení 

neprodleně odchází a nezdržují se v prostorách školy. Žáci jdou přímo ke vchodu. 
4. Režim příchodu a odchodu na hudební nauku, taktéž na obor výtvarný, taneční a 

dramatický, bude specifikován vyučujícím dle stanoveného harmonogramu, a to tak, aby 

byla naplněna výše uvedená pravidla (režim výměny žáků). Následkem toho bude případná 
úprava rozvrhu hudebních nauk a všech oborů 

C) Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
2. První vstup bude povolen jen těm žákům, kteří předloží čestné prohlášení. 
3. Žáci přicházejí do školy čistí (především ruce) a zdraví (viz čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti) 
4. Po vstupu do školy použije každý žák sešlápnutím pedálu bezdotykovou dezinfekci a 

bude mu změřena bezkontaktním teploměrem teplota, a pak odchází přímo do třídy svého 

učitele. 
5. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák 

bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Učitel může. 
při zvážení, poskytnout jednorázovou roušku. Tuto roušku, žák likviduje až při odchodu 
ze školy (speciálně označená nádoba v přízemí ZUŠ, nebo doma). 

6. Pedagogové kolektivního/skupinového vyučování odvádí žáky do třídy a ze třídy, aby 
nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami po sobě jdoucích v rozvrhu (viz harmonogram 
příchodů a odchodů v hudebních naukách a ostatních kolektivních oborech. 

7. Žák se nepohybuje v ostatních prostorech školy, než je jeho nejkratší cesta do třídy. V 
případě nezbytného přesunu na další výuku či konzultaci má roušku, udržuje odstup při 
střetnutí dalších osob a nekumuluje se s nimi do těsných skupin. 

8. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 
školy, resp. k vyřazení žáka z prezenční výuky. 

 
D) Zajištění bezpečnosti v budově školy  

1. Je nutné minimalizovat kontakty mezi žáky, skupinami, včetně zaměstnanců školy. 
2. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metr) a nošení roušek a mít čisté ruce. 

3. Toalety jsou  vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 



4. Úklid, čištění a dezinfekce všech místností, povrchů a předmětů ve kterých se žáci, 
pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, zvláště ta s užíváním velkého počtu 
lidí (klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách,  toalety, kliky, 
zvonky, spínače světel),  probíhá denně a dle potřeby. Odpadkové koše jsou kontrolovány 
průběžně a uklízečky je vyprázdní vždy při úklidu. Používány jsou bez alergenní prostředky. O 
čištění konkrétních hudebních nástrojů se stará konkrétní vyučující. Ve všech 
případech, kromě klavíru, žáci používají vlastní hudební nástroje a jsou odpovědní za 
jejich čistotu během výuky v ZUŠ. 

5. Dezinfekce k použití na ruce je v místnosti pro izolaci osob s podezřením na nákazu COVID-

19. 
6. Uklízečky, školnice a následně vyučující, zajišťují časté větrání učeben a 

prostorů (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
7. Uklízečky a školnice jsou poučeny o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů. Provádí častou kontrolu kritických míst, jako jsou toalety, kliky a zvonky. 

E) Ve třídě 

1. Žáci vstupují do třídy až a pouze po použití dezinfekce za vchodovými dveřmi. Učitel 

provede kontrolu, případně může požádat žáka, aby si znovu umyl ruce mýdlem (důkladně 20 
až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

2. U skupinové výuky a ostatních oborech, složení skupin žáků bude dáno předem a je 
neměnné. Průběžné změny ve složení skupin nejsou možné. (Pozn.: Výuka v kolektivních 

oborech probíhá dle Rámcového vzdělávacího programu ve skupinách do max. počtu 15 
žáků, podmínka a neměnnost skupin je zaručena.)  

3. Ve výtvarném oboru a je maximální počet žáků ve skupině žáků 15 s tím, že je nezbytné 
dodržet zásadu jeden žák (2 m) v lavici ve třídě.  

4. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do 
sáčku. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 
odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru) 

5. Žáci si po ukončení výuky použijí dezinfekci nebo umyjí ruce ve své třídě (případně na 

nejbližší toaletě). 
6. Během výuky či mezi výukou, učitel ve své třídě zajišťuje nezbytné větrání 

prostoru (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
7. Evidenci o docházce žáků do školy je veden záznam v třídní knize. 

F) Další podmínky ochrany zdraví 

1. Žák se nemůže v případě jakéhokoli nachlazení či jiné nemoci, účastnit vzdělávání v 
prezenční výuce a musí zůstat doma. Nutností je omluva zákonnými zástupci před 
stanovenou hodinou v rozvrhu žáka. Učitel tuto skutečnost zapíše do třídní knihy. 

2. Žák nebo zákonný zástupce si mohou tuto omluvenou výuku domluvit distančně a v případě, 
že proběhne, hodina nebude vedena v režimu "omluven". 

3. V případě podezření na příznaky COVID-19, či příznaků jiného onemocnění, v prvním 

momentě spatření žáka jej v takovém případě učitel nepřijme k výuce a kontaktováním 
zákonných zástupců doporučí okamžité vyzvednutí. Žák bude umístěn v době čekání na 
rodiče v samostatné místnosti. Žák by neměl odcházet sám ze školy a informace o podezření 
škola směřuje na hygienickou stanici.  

4. Školník může měřit teplotu žákům. 
5. Ředitel školy, může kdykoli rozhodnou o zrušení prezenční výuky a pokračování ve výuce na 

dálku, tedy distančně. 
6. Výuka může probíhat kombinovanou formou, a to tak, že přítomnost žáků ve výuce může 

být po domluvě časově upravena formou prezenční konzultace / distanční studium. Tato forma 
bude použita i v hudební nauce.  



7. Osobních konzultací lze využít také u distanční výuky (příprava na postupové a závěrečné 

zkoušky). Tyto konzultace probíhají na půdě školy a žák nesmí vstoupit do školy bez výše 
uvedených opatření. Konzultace může proběhnout pouze za předpokladu, že třídní učitel 
nepracuje formou Home-office z důvodu rizikovosti. 

8. Z celkového počtu 45 učitelů je 10 učitelů z rizikových skupin 1 - 6 (pouze 2 učitelé 
pokračují distanční formou) a plní své pracovní povinnosti formou prezenční výuky. Lze 
využít možnosti a) úpravy rozvrhu, s využitím pouze konzultací, b) zvýšením ochranných 
pomůcek a přísnějšího dodržování hygienických podmínek, c) zajištění postupových zkoušek. 
Rodiče o tomto budou seznámeni předem. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 nesmí do školy vstoupit.(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 
2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 
vyzvednutí žáka.  

3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné 
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

4. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je 
pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

Škola uskutečňuje před znovuotevřením důkladný, ve zvýšené frekvenci, úklid a dezinfekci 
všech využívaných prostor s důrazem na místa dotyku rukou. Pro čištění a dezinfekci se 

používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.  Ředění dezinfekčních 
prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po 
uplynutí času působení se dezinfekce opakuje. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci 
školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, 
telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu 
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. Škola zajišťuje dostupnost nádob na 
likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). Školnice, uklízečky jsou 
poučeny o dodržování zvýšených hygienických opatření. 
 

 

 

Dle manuálu MŠMT upraveno pro ZUŠ Litvínov 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


