
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků v ZUŠ Líbeznice a jejích podmínkách 

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 11. 5. 2020 bude výuka v ZUŠ Líbeznice probíhat prezenční formou. 

Prosím věnujte pozornost následujícím informacím: 

 Vstup do ZUŠ bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem 

k vyřazení žáka ze vzdělávání. 
 Všichni žáci mají povinnost nosit ve společných prostorách školy roušky. 
 Roušku lze odložit pouze ve třídě, a to jen v případě, že je vzdálenost mezi přítomnými osobami minimálně 2 

metry (tolerance 1,5 m). 
 Každý žák bude mít s sebou vlastní sáček na odložení roušky. 
 Maximální počet žáků ve třídě je 15. 
 Zkoušky pěveckého sboru budou organizovány rozdělením skupin – první část Líbezníčku bude zkoušet 

v úterý, druhá část v pátek. Informace o rozdělení do skupin poskytne paní sbormistryně. 
 Neprodleně po příchodu do ZUŠ se žák přezuje, odloží svrchní oděv v šatně a důkladně si umyje, 

vydezinfikuje a osuší ruce. Místa pro dezinfekci jsou stanovena následovně:  
o Hudební obor -  v chodbě 1. NP – před učebnami individuální výuky 
o Taneční obor, pěvecký sbor, orchestr - WC v 2. NP - před sálem 
o Výtvarný obor a žáci hry na bicí nástroje - WC v 1.NP ZŠ – v blízkosti výtvarného ateliéru 

 Žáci s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

 V případě, že se u žáka některý z možných příznaků COVID-19 projeví, budou rodiče vyzváni k neprodlenému 
vyzvednutí žáka a současně bude kontaktována krajská hygienická stanice. 

 Výuka v ZUŠ bude probíhat dle standardního rozvrhu. Provozní doba by mohla být upravena v případě, že do 
výuky významná část žáků nenastoupí. Případná změna rozvrhu či úprava provozní doby by byla rodičům 
sdělena neprodleně po zjištění skutečností k tomu vedoucích. Pro tento případ pravidelně sledujte e-mailové 
schránky a web ZUŠ. 

 Zákonným zástupcům žáků bude na školou registrovaný e-mail rozeslán formulář s čestným prohlášením a 
výčtem rizikových faktorů. Dokument bude dostupný na webu ZUŠ (soubory ke stažení v zápatí záložky ZUŠ). 

 Zákonný zástupce má povinnost se s rizikovými faktory seznámit, a s tímto vědomím o účasti žáka na 
vzdělávání rozhodnout. Podepsané prohlášení žák odevzdá při první návštěvě ZUŠ svému vyučujícímu. Bez 
podepsaného čestného prohlášení nebude žák k výuce připuštěn. 

 

Prosím rodiče všech žáků, aby dali učitelům hlavního oboru na vědomí, zda jejich dítě do výuky nastoupí. O tuto 
informaci prosím nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020. 

 

Děkuji za pozorné prostudování pokynů a těším se na viděnou. 

Mgr. Iva Štrynclová, zástupkyně ředitelky pro ZUŠ 

 

V Líbeznicích 4. 5. 2020 


