
 
 
 
 

Přehled podmínek vzdělávání a provozu ZUŠ Hostivař                                         
ve školním roce 2020/2021 s ohledem na situaci kolem COVID-19 

 

Tento přehled stanovuje podmínky, zásady a doporučení pro žáky, rodiče a zaměstnance školy v následujícím 
období školního roku, a má umožnit výuku a další školní aktivity v co největším rozsahu, a to se snahou                         
o maximální eliminaci rizika přenosu COVID-19. Žáci, rodiče a zaměstnanci, kteří navštěvují odloučené 

pracoviště ZUŠ v budově ZŠ Křimická 314, se řídí pravidly, které určuje ZŠ.  
 
 

V následujícím období pokládáme za důležité přispívat k utváření ovzduší dobré nálady, udržování zdravého 
rozumu a „destigmatizace“ případných nakažených osob nebo osob v nařízené karanténě.                                              

Vycházíme z předpokladu, že nikdo sobě, ani druhým nechce úmyslně způsobit nákazu a uvědomujeme si,                            
že v atmosféře strachu a obav se nejhorším lidským vlastnostem daří nejlépe. 

 

PRO ŽÁKY: 
• Zahájení školního roku se uskuteční 1. 9. v plném rozsahu ve všech oborech, studijních zaměřeních a předmětech.  
• Při nástupu do školy není třeba předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.   
• Žáci (ale i jiné osoby) s příznaky infekčního onemocnění mají do školy zákaz vstupu!   
• Pohyb ve veřejných prostorách školy (chodby a toalety) je žákům (i dalším osobám) umožněn pouze s nasazenou rouškou.  
• Ve třídách (při výuce) žáci nemusejí roušky používat. Pokud se s vyučujícím domluví na jejich používání (za účelem vytvoření atmosféry 

bezpečí a vzájemného respektu), a jejich užití nebude překážkou v plnohodnotné výuce, roušky mohou použít i ve třídě.     
• V průběhu výuky žáci zachovávají podle pokynů učitele vzájemný odstup a dodržují zásady osobní a respirační hygieny (pokud je nutné 

kašlat a kýchat, pak nejlépe do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše a poté si ruce vydezinfikují).  
• Žáci si neprodleně po příchodu do budovy školy (před vstupem do učebny) na toaletách umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, utřou si ruce 

jednorázovými papírovými ručníky, které vyhodí do odpadkového koše a následně si ruce vydezinfikují (při vstupu do prostor školy a před 
každou učebnou kolektivní výuky je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem).    

• Žáci do budovy školy přicházejí tak, aby se před začátkem výuky nemuseli v prostorách školy delší dobu zdržovat, a po skončení výuky 
opouštějí budovu školy co nejdříve.  

• Po příchodu do učebny má žák povinnost se přezout.   
 

PRO RODIČE: 
• Vstup do budovy školy je umožněn i doprovázejícím osobám, pokud je to nutné a tyto osoby se v prostorách školy zdržují pouze po dobu 

nezbytně nutnou a s nasazenou rouškou. 
• Za účelem naplnění povinnosti zákona o ochraně veřejného zdraví má škola zřízenou „izolační místnost“ pro oddělení dítěte, které 

vykazuje známky akutního onemocnění, kde bude dítě umístěno do vyzvednutí zákonnými zástupci. Ti budou o umístění dítěte do izolační 
místnosti neprodleně informováni.  

• Další změny podmínek, zásad a doporučení mohou být aktuálně zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u 
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor) nebo v návaznosti na protiepidemická opatření uložená 
místně příslušnou KHS (příp. na celostátní úrovni MZ).  

• O těchto aktuálních změnách bude vedení školy zákonné zástupce informovat prostřednictvím internetových stránek školy nebo 
emailovou poštou.  

 
PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY: 

• Učitel určuje případný odstup mezi jednotlivými žáky, především v kolektivní výuce.   
• Při pohybu ve veřejných prostorách školy (chodby a toalety) učitelé používají roušku (netýká se sborovny a kanceláře školy).   
• Ve třídách (při výuce) učitelé nemusejí roušky používat (z důvodu pocitu bezpečí, a po oznámení a zdůvodnění žákům, mohou roušku 

nebo ochranný štít používat i ve třídách podle svého uvážení).      
• Za účelem maximálního snížení koncentrace vyššího počtu osob na jednom místě budou upraveny počty vystupujících na žákovských 

koncertech (v budově školy), veřejných koncertech, představeních (mimo budovu školy) a dalších akcích školy.  
• Při změně nebo aktualizaci podmínek, zásad a doporučení provozu školy (s ohledem na eliminaci rizik přenosu COVID-19), učitelé své žáky 

s těmito změnami pravidelně seznamují a upozorňují na jejich dodržování.  
• Vzdělávání studentů Akademie pro seniory probíhá se zvýšenou pozorností k dodržování protiepidemických opatření a s ohledem na 

individuální zdravotní a psychohygienické potřeby seniorských studentů.     
• V učebnách učitelé dodržují režim častého větrání prostor a dezinfekce užívaných učebních pomůcek.  
• Upřímné pozdravení chápou učitelé v této době jako příjemnější pozdrav, než vyžadování podání ruky. 
• Při pobytu ve sborovně se učitelé snaží předejít „přeplnění“ malé místnosti. 
• Ve sborovně je samozřejmostí, že se učitelé snaží dodržovat maximální hygienická opatření (dezinfekce ploch kávovaru, pečlivé mytí 

lžiček, hrnků nebo jejich ukládání do myčky, používání společných přístrojů - kopírka, lednice apod.).  
• Při úklidu je kladem důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky u dveří, spínače světla, počítačové 

klávesnice a myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků mýdel apod.).       
• Úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá ve škole několikrát denně, odpadkové koše se vyprazdňují minimálně jednou za den.   
• Úklid v místnostech se provádí na mokro, za využití dezinfekčního přípravku, koberce se každý týden vysávají.  

 

Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Hostivař 

AKTUÁLNÍ VERZE OD 7. 9. 2020 
(změny v textu jsou vždy označeny červeně) 
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