
Metodika provozu ZUŠ Staňkov  

ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 

 

Při zahájení školního roku 2020/21 v kině bude ZUŠ Staňkov minimalizovat hromadnou 

komunikaci při domluvě rozvrhu se zákonnými zástupci (dále jen ZZ) a žáky: 

- vyučujícím z Plzně a okolí doporučujeme domluvit si rozvrh telefonicky  

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEBUDOU PŘI ZÁPISU VSTUPOVAT DO VÝUKOVÝCH 

PROSTOR ZUŠ!, 

- totéž se týká vyučujících individuální výuky s částečným úvazkem (domluví se s ředitelkou 

předem a ZZ obvolají co nejdříve), 

- před kinem budeme dbát na dodržování rozestupů, u vyučujícího v kině bude vždy jen jeden 

zákonný zástupce či žák a u vchodu bude k dispozici dezinfekce, 

- kino se budeme snažit co nejvíce odvětrat, 

- domluva v odpoledních hodinách bude probíhat podle počasí buď před vchodem do ZUŠ či 

na chodbě ZUŠ, Komenského 196, v Kolovči 2. 9. 2020 v altánu ZŠ od 12:00 – 13:30 hodin. 

 

Hygienická opatření v ZUŠ Staňkov od 1. 9. 2020: 

- každý žák si po příchodu do hlavních vyučovacích prostor ZUŠ vydezinfikuje ruce: 

Komenského 196 – bezdotyková dezinfekce, detašovaná pracoviště – vlastní dezinfekce, 

dezinfekce u vyučujícího ve třídě, 

- prostory ZUŠ, hudební nástroje a povrchy budeme pravidelně dezinfikovat, po hodině si žák 

opět ruce vydezinfikuje a během vyučování budeme dohlížet na správnou hygienu (např. mytí 

rukou po smrkání, WC, před svačinou apod.), učebny budeme co nejčastěji větrat (umělé 

větrání je vyčištěno specializovanou firmou), povrchy a předměty, které užívá větší počet lidí 

(např. kliky, spínače světla, klávesnice a PC myši, splachovadla a tlačítka u mýdel či 

dezinfekce) budeme dezinfikovat několikrát denně podle interního rozpisu,  

- žáci s chronickými nemocemi cest dýchacích přinesou buď kopii či originál potvrzení od 

lékaře o svém zdravotním stavu (platí i pro zaměstnance ZUŠ), 



§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky 
infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně 
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, 
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.1  

- žáci s náhlým infekčním onemocněním NESMÍ do školy vstoupit; pokud se objeví příznaky 

infekčního onemocnění během výuky, žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem 

(platí i pro zaměstnance ZUŠ), zaměstnanci jsou povinni telefonicky žádat ZZ takto 

indisponovaných žáků o odvedení ze školy; čas do příchodu ZZ budou tito žáci trávit v covid 

místnosti (tou se v tu chvíli stane ředitelna ZUŠ, detašované pracoviště Koloveč covid místnost 

ZŠ, detašované pracoviště lidový dům – druhá učebna) s dohledem vyučujícího; žák i vyučující 

budou mít respirační ochranu úst (rouška, šátek, šála atd.), 

- onemocnění žáka či zaměstnance se nahlásí neprodleně ředitelce, při její nepřítomnosti 

členovi umělecké rady, 

- VE VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADECH ŠKOLA INFORMUJE ZZ ČI 

ZLETILÉHO ŽÁKA, ŽE MÁ TELEFONICKY KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO 

LÉKAŘE, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU, 

- vstup ZZ do budovy školy je povolen pouze ze závažných důvodů a VÝHRADNĚ 

S NASAZENOU ROUŠKOU, 

- při nepřítomnosti více jak poloviny žáků skupiny kolektivní či žáka individuální výuky 

v důsledku krizových a mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény se povinně 

přechází na distanční vzdělávání. 

- při náhlém onemocnění zaměstnance nebo jeho nařízené karanténě mohou žáci po domluvě 

ZZ s vyučujícím pokračovat ve výuce distančně 

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:  

• +420 771 139 410  
• +420 771 139 398 

• KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz 
 

 
1 Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 

onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  



Za pochopení děkují všichni zaměstnanci ZUŠ Staňkov. 

Budeme se snažit o co nejhladší průběh vzdělávání ve školním roce 2020/21      . 


