
 
Dodatek č. 4 k 7.12.2020  

KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU  
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, 
BRNO, DOŠLÍKOVA 48, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
Tento dodatek doplňuje aktuální Školní řád č.j. Doš 113/2020, všechny ostatní body školního řádu 
zůstávají i nadále v platnosti.  

 
Přehled podmínek vzdělávání a provozu ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  
ve školním roce 2020/2021 s ohledem na situaci kolem COVID-19 
Tento přehled podmínek nahrazuje předchozí dokument „Dodatek č. 3 k 20.10.2020“. Dokument je 
platný pro pracoviště ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.  

 
Přehled stanovuje podmínky, zásady a doporučení pro žáky, rodiče a zaměstnance školy v 
následujícím období školního roku, a má umožnit výuku a další školní aktivity v co největším 
rozsahu, a to se snahou o maximální eliminaci rizika přenosu COVID-19. Žáci, rodiče a 
zaměstnanci, kteří navštěvují odloučená pracoviště ZUŠ v budově ZŠ Krásného,  
ZŠ Gajdošova a ZŠ Merhautova se řídí pravidly, které určují ZŠ.  
 

PRO ŽÁKY:  

 Žáci (ale i jiné osoby) s příznaky infekčního onemocnění mají do školy zákaz vstupu!  

 V průběhu výuky žáci zachovávají podle pokynů učitele vzájemný odstup a dodržují zásady 

osobní a respirační hygieny (pokud je nutné kašlat a kýchat, pak nejlépe do jednorázového 

kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše a poté si ruce vydezinfikují).  

 Žáci si neprodleně po příchodu do budovy školy (před vstupem do učebny) na toaletách 

umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, utřou si ruce jednorázovými papírovými ručníky, které 

vyhodí do odpadkového koše a následně si ruce vydezinfikují (při vstupu do prostor školy a v 

každé učebně je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

 Žáci do budovy školy přicházejí tak, aby se před začátkem výuky nemuseli v prostorách 

školy delší dobu zdržovat, a po skončení výuky opouštějí budovu školy co nejdříve.  

 Před učebnou má žák povinnost se přezout.  

 

PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:  

 Platforma Google Classroom je jediným oficiálním prostorem, kde může probíhat distanční 

výuka ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.  

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole.  

 Během výuky může učitel roušku sejmout v případech, kdy demonstruje žákovi hru na 

dechový nástroj nebo zpěv. V takovém případě od žáka dodržuje dostatečný odstup 2 metry. 

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce dlouhodobě viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu 

a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry 

od všech osob. 

 V budově ZUŠ Čejkovická si žáky vyzvedává pedagog ve vstupu do budovy školy. 

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v 

důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 



 V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku 

(zejména hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. 

 Učitel určuje případný odstup mezi jednotlivými žáky, především v kolektivní výuce.  

 V učebnách učitelé dodržují režim častého větrání prostor a dezinfekce užívaných 

učebních pomůcek.  

 Při pohybu ve veřejných prostorách školy (chodby, toalety, třídy a sborovna) učitelé 

používají roušku.  

 Pracovnice v prostorách kanceláře roušky používají podle potřeby. Vycházíme z 

předpokladu, že nikdo sobě, ani druhým nechce úmyslně způsobit nákazu. Učitelé do 

kanceláře nevstupují a jednání realizují z chodby.  

 Do odvolání jsou zrušeny veškeré školní akce v budovách školy i mimo budovu, kde by 

docházelo k větší koncentraci počtu osob na jednom místě (hudební večery, koncerty, 

veřejná vystoupení, divadelní a taneční představení a výstavy).  

 Při změně nebo aktualizaci podmínek, zásad a doporučení provozu školy (s ohledem na 

eliminaci rizik přenosu COVID-19), učitelé své žáky s těmito změnami pravidelně seznamují 

a upozorňují na jejich dodržování.  

 Učitelé se ve sborovně a v kuchyňce zdržují pouze po nezbytnou dobu a jejich počet je (z 

důvodu zabránění přeplnění malé místnosti) omezen pouze na dvě osoby najednou.  

 Je samozřejmostí, že se učitelé snaží dodržovat maximální hygienická opatření (dezinfekce 

ploch kávovaru, pečlivé mytí lžiček, hrnků nebo jejich ukládání do myčky, používání 

společných přístrojů - kopírka, lednice apod.).  

 Při úklidu je kladen důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí 

(kliky u dveří, spínače světla, počítačové klávesnice a myši, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka zásobníků mýdel, kopírka, lednice apod.).  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá ve škole denně. 

 Úklid v místnostech se provádí na mokro, za využití dezinfekčního přípravku, koberce se 

pravidelně vysávají. 

Nedodržení pravidel může mít za následek uzavření školy. 
Prosím všechny o maximální ohleduplnost a zodpovědnost. 

Mgr. Lenka Jeřábková, ředitelka ZUŠ  


