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Informace k provozu a organizaci výuky ZUŠ Vladislava Vančury
ve školním roce 2021/2022
Pravidla pro provoz a organizaci výuky Základní umělecké školy Vladislava Vančury jsou od 1. 9. 2020
ovlivněna epidemiologickou situací v České republice a její provoz a organizace výuky se bude řídit
doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a doporučením Ministerstva zdravotnictví.
Současně bude vedení školy v průběhu školního roku sledovat aktuální epidemiologickou situaci a na
její změny neprodleně reagovat.
Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v plném rozsahu 1. 9. 2021.
PROVOZ
 Vstup osob do budovy školy, kromě žáků a zaměstnanců školy, je povolen pouze po domluvě
s pedagogem či jiným zaměstnancem školy. Všechny osoby se budou řídit hygienickými pokyny
stejně jako žáci a zaměstnanci školy.
 Žáci ani další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat. Alergici
s přetrvávajícími příznaky rýmy či kašle se vyučování zúčastní jen v případě, že budou mít
potvrzení, že netrpí infekční nemocí.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 Po vstupu do budovy použije žák a vstupující osoba dezinfekci.
 Po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, si žák umyje ruce (vodou a tekutým mýdlem) a
následně použije opět dezinfekci.
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) bude umístěn do samostatné
místnosti a vyučující bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce nezletilého žáka,
kterého vyzve k okamžitému vyzvednutí žáka. Rovněž uvědomí také vedení školy.
 Vedení školy bude sledovat aktuální epidemiologickou situaci a reagovat na změny ve
stupních pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (SEMAFORU)
 Zákonní zástupci žáků budou o aktuální situaci a případných změnách informováni
prostřednictvím e-mailu a webových stránek.
 Provoz na pobočkách mimo hlavní budovu v Háji ve Slezsku a pobočku v Mokrých Lazcích
bude přizpůsoben provozu jednotlivých Základních škol, ve kterých výuka probíhá.
VÝUKA
 V případě nutnosti uzavřít školu v závislosti na stavu epidemiologické situace nebo z nařízení
KHS, bude vzdělání poskytováno distančním způsobem a úplata za vzdělávání se nevrací.
 Koncerty a veřejná vystoupení budou v průběhu školního roku pořádána za zpřísněných
hygienických pravidel, s omezeným počtem hostů.
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