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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA / ÚČASTNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ ZUŠ
v souvislosti s umožněním prezenční výuky na základních uměleckých školách dle usnesení vlády ČR
ze dne 30. dubna 2020
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…………………………………………………………………..………ID žáka .......................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka / účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu apod.).
2. Prohlašuji, že můj syn/dcera nepřišl(a) v posledních čtyřech dnech do styku s osobou vykazující virovou
nákazu.
3. Prohlašuji, že jsem byl(a)seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto
rizikové faktory při rozhodování o účasti ve vzdělávacích aktivitách.
4. Prohlašuji, že jsem zvážil(a) všechna rizika spojená s prezenční účastí ve výuce v základní umělecké
škole a v tomto ohledu jsem pro svého syna/dceru po zralé úvaze využil(a) možnosti docházky na
prezenční výuku v základní umělecké škole Music Art s nástupem od 18.5. 2020
5. Jsem si vědom(a) důsledků nepravdivě uvedených údajů.
6. Organizační pokyny jsou nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení
V ………………………, Dne …………………………
…………………..……………………………………………
hůlkovým písmem jméno a podpis: zákonného zástupce
nezletilého žáka/žákyně/účastníka vzdělávání,
zletilého žáka/žákyně/účastníka vzdělávání

OSOBY S RIZIKOVÝM FAKTOREM
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
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Pokyny – součást čestného prohlášení
Vstup žáka / účastníka vzdělávání do budovy školy
·
·
·
·
·
·
·

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům/účastníkům vzdělávání, nikoliv
doprovázejícím osobám.
Žák / účastník vzdělávání je do výuky vpuštěn pouze s čestným prohlášením
podepsaným zákonným zástupcem žáka, a to na formuláři stanoveném ZUŠ Music Art,
který je ke stažení na webu školy.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky.
Každý žák má s sebou sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená nařízení a pravidla. Jejich porušení – nedodržení,
je důvodem k nevpuštění / vykázaní žáka ze školy (opakovaně i k vyloučení ze studia).
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, i s těmi, 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 budovy školy vstoupit a nebude
vpuštěn do výuky.

Pravidla chování žáků / účastníka vzdělávání v budově školy
·
·
·
·
·

·
·
·

·

Při pohybu žáků / skupin žáků na chodbách, návštěvu toalet, společných prostor je nutné
řídit se pokyny pedagogů (informačními cedulemi) a minimalizovat kontakty mezi
spolužáky včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech (příchod do výuky / odchod z výuky) dodržovat odstup 2 metry od
kolemjdoucích osob.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do učeben a žák je použije při příchodu
a odchodu ze třídy.
Žák se po příchodu do školy nepřezouvá a jde bez zbytečného otálení přímo do své třídy.
V kolektivní výuce výtvarného oboru může být ve skupině maximálně 10 žáků a je
udržována bezpečná vzdálenost (2m resp. 1,5m), žák výtvarného oboru je ve třídě
s rouškou. Důvodem pro snížený počet žáků ve skupině, je velikost prostor pro
skupinovou výuku, které má škola k dispozici.
V kolektivní výuce tanečního oboru může být ve skupině maximálně 10 žáků, žáci jsou
v učebně / sále s rouškou.
Žák nesmí bez přítomnosti pedagoga / odpovědné osoby nakládat s desinfekčními
prostředky. Pevně instalované dávkovače je oprávněn použít pouze pro potřeby
desinfekce rukou.
Pokud bude zákonný zástupce žádat zkrácení vyučovací hodiny pod hranici 45 min. nebo
jinak měnit dispozice výuky (změna rozvrhu apod.), požádá o to výslovně písemnou
formou (sms – email) pedagoga hlavního oboru. Toto opatření je požadováno v kontextu
zodpovědnosti školy za bezpečnost žáka v době stanovené výuky.
Škola si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, jakkoli to bude vyžadovat nastalá
situace.

