
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V TŘEBÍČI  

V OBDOBÍ 11. KVĚTNA AŽ 30. ČERVNA 2020 

Pokyny pro žáky a zákonné zástupce 

 

➢ PŘED VSTUPEM DO VÝUKY 

• Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsaný formulář „Čestné 

prohlášení“, které lze stáhnout z webových stránek školy www.zus-trebic.cz (titulní strana) a 

z www.izus.cz (škola-dokumenty školy). Zákonný zástupce nebo zletilý žák svým podpisem 

stvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví a zároveň prohlašuje, že se u něj nevyskytují příznaky virového onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v Čestném prohlášení. 

Pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodují se o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto 

vědomím 

• Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák Čestné prohlášení nepodepíše a nedonese při prvním 

vstupu do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna 

 

➢ POBYT ŽÁKŮ V BUDOVĚ ŠKOLY A VÝUKA 

• Před vstupem do školy je každý povinen provést dezinfekci rukou 

• Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

• Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

• Výuka v učebnách bude probíhat bez roušek 

• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), 

obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví 

• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání) 

• 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) 

• 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 

 

 

 

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ VŠECH UVEDENÝCH PRAVIDEL OCHRANY ZDRAVÍ A PROVOZU ŠKOLY. 

http://www.zus-trebic.cz/
http://www.izus.cz/

