yáženírodiče" milí žáci,

vláda ČRrozhodla, že od 11. května 2020 buďe opět umožněna výuka na základních
uměleckých školách v individuální výuce hudebního oboru a v kolektivních předmětech všech
oborů do maximálního počtu 15 žákův jedné vlučovacískupině. Výuka bude realizována při
dodrženípřísných hygienických pravidel a opatření, kterájsou jasně definováná metodikou

vtŠtur.
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vyučovat můžemepovze zdravé žáky (bez jakýchkoliv známek infekčního
onemocnění), za což zodpovídají rodiěe (zrákonní zástupci). Kažďý žák na první
vyučovací hodinu donese od svého zákonného zástupce vyplněné a podepsané čestné
prohlášení o neexistenci příznakůvirového infekčního onemocnění (přiloženo na
konci). Bez tohoto potvrzení nemůžebýžakvyučován.Toto prohlášení je možnéposlat
také e-mailem přímo vyučujícímu.
výuka žákůbude dobrovolná, s prezenční výukou žákůmusí souhlasit rodiče (zákonri
zástupci), i nadále je možná distančnívýuka (přes intemet) po individuální domluvě
s vyrrčujícím.
:,, ..
záci i pracovníci školy budou do budovy zus vstupovat vybaveni ochranou dýchacích
cest. Budou dodržovat hygienická pravidla. Všechny třídy budou opatřeny desinfekcí
na umytí rukou. Desinfekce bude umístěna i v prostorách chodeb.
Žáci se budou v budově školy zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou (absolvování
l}uky dle domluveného rozvrhu).
z nařlzenítvtšur je přísný zákazvstupu do budoly komukoliv jinému nežžákům
a zaměstnancům školy. Doprovod žák.umůžepočkat nazahradé ZUŠ,Po domluvě
s pedagogem mohou rodiče žák.ůpřípravnýchročníkůindividuální v}uky bl.t přítomni
na hodině. Toto rozhodnutí je ale pouze v kompetenci pedagoga!
Do konce školníhoroku je pozastaveno pořádání koncertů, veřejných přehrávek,
představení, výstav a jiných kulturních akcí.
Do konce školníhoroku je zcelazrušena výuka hudební nauky.
pro letošníškolnírok jsou zrušeny postupové zkoušky. Žak bude hodnocen svým
pedagogem nazáklaďé práce v celém pololetí.

Yáženirodiče, milížáci, máme radost, že se výuka pomalu vrací k normálu aže se opět budeme
setkávat přímo v prostorách ZUŠ.Uděláme vše pro to, aby naše škola byla pro všechny
bezpečným místem.

V Přelouči 5.5.2020

ř"a
Michal Chmelař
ředitel
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Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účdstníkavzdělóvání)

datum narození:
trva!e bytem:

L.

vzdělávání neprojevují
Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítéte/žáka/studenta/účastníka
a vposledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčníhoonemocnění (např,
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztróta chuti a čichu apod.),
prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,abych
zvážiltyto rizikové faktory při rozhodování o účastina vzdělávacích aktivitách.
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Dne
Pod pis zleti lého žá kalstude nta/ú ča stn íka vzdě lává

n

í

nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého

M i n i ste

L,

z,
3.
4.

5.
6.
7,

8.

rstvo

zd

ravotn ictví sta novi lo násled

uj

ícírizi kové fa ktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocněn í plic (zahrnuje i středně závažné a zóvažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivníléčbě ísteroidy, HlV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostnídřeně,
Těžká obezita (BMl nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčenýdiabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadujícídočasnounebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
Onemocněníjater (primórní nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společnédomácnosti,

