
 
 
 
 

 
 

Přehled podmínek vzdělávání a provozu ZUŠ Hostivař ve školním roce 2021/2022 
s ohledem na situaci kolem COVID-19 

 

Tento přehled je nedílnou součástí školního řádu v tomto školním roce a upřesňuje aktuální podmínky, zásady a 
doporučení pro žáky a rodiče ZUŠ Hostivař pro následující období školního roku. Tento přehled bude průběžně 

upravován podle aktuální situace a měl by eliminovat rizika přenosu COVID-19 při výuce. Žáci a rodiče, kteří navštěvují 
odloučené pracoviště ZUŠ v budově ZŠ Křimická 314, se řídí pravidly, která určuje ZŠ.  

 
PRO ŽÁKY: 

 S účinností od 14.3.2022 se ruší povinnost nosit ve společných prostorách školy a na koncertech a dalších veřejných akcích 
školy roušku či respirátor. 

 Veškerá individuální i kolektivní výuka na ZUŠ Hostivař probíhá prezenčně.  
 Jednotnou virtuální komunikační platformou pro žáky i učitele ZUŠ Hostivař zůstává i nadále Google Classroom. Tato 

platforma bude využívána dle preferencí učitelů ke komunikaci s žáky, sdílení materiálů či k distanční výuce, pokud by byla 
z důvodu zhoršení epidemiologické situace zavedena, a může být využita v případě, že žák HO (individuální výuka) bude na 
základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo ošetřujícího lékaře v karanténě. Platforma Google Classroom bude na 
ZUŠ Hostivař využita i pro pilotování kombinované výuky v rámci projektu MŠMT. 

 Žáci (ale i jiné osoby) s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy přísně zakázán!   
 Po příchodu do učebny má žák povinnost se přezout.   
 

PRO RODIČE: 
 

 S účinností od 14.3.2022 se ruší povinnost nosit ve společných prostorách školy a na koncertech a dalších veřejných akcích 
školy roušku či respirátor. 

 V případě, že bude žák Hudebního oboru (individuální výuka) na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo 
ošetřujícího lékaře v izolaci, lze po vzájemné dohodě s učitelem přistoupit na distanční podobu výuky. Výuka pak probíhá ve 
stejný den a čas, podle rozvrhu prezenční výuky na platformě Google Classroom, jako jediném oficiálním virtuálním 
prostoru pro distanční výuku žáků ZUŠ Hostivař.  

 Distanční výuka je umožněna v případě nařízené karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 nebo v souvislosti 
se zařazením žáka do projektu MŠMT - ověřování kombinovaného vzdělávání.    

 Za účelem naplnění povinnosti zákona o ochraně veřejného zdraví má škola zřízenou „izolační místnost“ pro izolaci 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 zaváděny v návaznosti na protiepidemická opatření 
uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví nebo v návaznosti na protiepidemická 
opatření uložená místně příslušnou KHS (příp. na celostátní úrovni MZ a MŠMT ČR).  

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

AKTUÁLNÍ VERZE OD 14. 3. 2022 


