Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov,
náměstí T. G. Masaryka 1626

Organizace konce školního roku 2019/20
Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme pěkně za trpělivost a níže již zasíláme komplexní informace týkající se organizace konce
školního roku 2019/2020. Pokyny jsou zpracovány na základě vydaných hygienických
opatření MŠMT, která jsou platná od 30.4.2020 pro základní umělecké školy.

•
•
•
•
•
•

Provoz školy je obnoven od 11. května (individuální i kolektivní výuka) v souladu s usnesením
vlády č. 491 ze dne 30.4.2020.
Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná.
Časové rozvržení výuky se nemění. V případě změny (z důvodu omezení počtu osob) vás bude
kontaktovat pedagog příslušného studijního zaměření či konkrétního předmětu.
Škola i nadále povede evidenci o docházce žáků do školy.
Budova bude otevřena každý den od 11:30 hod.
Školní občerstvení (bufet) bude uzavřeno.

Vstup do budovy školy

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Žádáme zákonné zástupce a žáky, aby se před budovou školy neshlukovali.
Do prostor školy je povolen vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
Učitelé kolektivní výuky si žáky předškolního a mladšího školního věku budou vyzvedávat
u dveří školy. V případě individuální výuky záleží na dohodě mezi zákonným zástupcem
a pedagogem.
Žádáme žáky, aby do školy nevstupovali se zbytečným předstihem a ihned po výuce budovu
školy co možno nejdříve opustili.
Všichni žáci jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
Při pohybu ve společných prostorách musí být dodržovány odstupy 2 metrů (nejméně 1,5
metru).
Žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
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Čestné prohlášení
•

•

•

•

•

Při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění a o tom, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví, viz příloha.
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v prohlášení (viz příloha) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba,
která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory,
pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách
s tímto vědomím.
Prosíme, aby žáci měli čestné prohlášení připravené již z domova a odevzdali jej svému učiteli.
(V případě, že žák navštěvuje více oborů, stačí, aby ostatním pedagogům nahlásil,
komu prohlášení odevzdal.)
Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše,
nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Zásady hygieny a chování ve škole/učebně
•

•

•
•
•
•

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na
ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou
a tekutým mýdlem).
V průběhu výuky v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku,
pokud je zachován odstup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu,
musí se roušky nosit i v učebně.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Pod dokončení výuky žák opět použije dezinfekci na ruce, která je umístěna ve třídě.
Žáci mají ve škole na WC a v učebnách k dispozici dezinfekci, dezinfekční mýdla a jednorázové
papírové ručníky pro osušení rukou.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními (tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry).

Ostatní hygienická a bezpečnostní opatření školy
•
•
•
•
•

Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných
prostor specializovanou firmou.
Úklid a dezinfekce všech využívaných prostor bude prováděná ve zvýšené frekvenci
(zejména kliky, spínače osvětlení, povrchy lavic, klaviatury klavírů atd.)
Žáci mají ve škole na WC a v učebnách k dispozici dezinfekci, dezinfekční mýdla
a jednorázové papírové ručníky pro osušení rukou.
V každé učebně bude probíhat každou hodinu pravidelné větrání po dobu 5 min.
Uspořádání lavic ve třídách při kolektivní výuce bude takové, aby byl dodržen požadavek 1 žák
v lavici a odstup 2 metrů mezi jednotlivými osobami.
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Ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020
•

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat v
souladu s Vyhláškou 211/2020.
Žákům i zákonným zástupcům bude rozeslán samostatný dokument upravující podmínky
hodnocení ve druhém pololetí tohoto školního roku, a to v průběhu měsíce května.
Rozpis závěrečných zkoušek (pro absolventy 7./I, 4./II, 4./SPD) a přijímacích zkoušek
(pro 2. ročník přípravného studia) bude zveřejněn nejdéle do 22.5.2020, zkoušky podle
harmonogramu budou probíhat v týdnu od 1. do 5. června 2020. Náhradní termíny nebudou
umožněny.
Postupové zkoušky 1. – 6. ročníku/I. stupně, 1. – 3. ročníku/II. stupně, 1. – 3. ročníku SPD jsou
na základě ředitele školy zrušeny.

•
•

•

Koncerty a kulturní akce
•

Veškeré koncerty, kulturní akce pořádané školou, veřejná vystoupení, třídní přehrávky aj.
jsou do konce školního roku zrušeny.

Kontakty

Vedení školy, pedagogy a provozní zaměstnance lze kontaktovat výhradně telefonicky nebo
emailem.
•
•
•
•

PLATBY – 731 149 108, ekonom@zuschomutov.cz
TALENTOVÉ ZKOUŠKY, VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ – 602 182 587, zastupce@zuschomutov.cz
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI – 474 686 446, info@zuschomutov.cz
UČITELÉ – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy – www.zuschomutov.cz

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.
vedení školy
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