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         ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413,       

příspěvková organizace,    IČ   64628221 

 

                        
   

 ORGANIZACE VÝUKY V ZUŠ OSTRAVA-PORUBA OD 1.9.2020 

 
                    Provoz školy se řídí manuálem MŠMT vydaným 24.8.2020 
                    Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito nařízeními:  

             Zahájení školního roku 2020/2021 bude 1.září 2020 od 12:00    

 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům bez příznaků nemoci. 

 

     Doprovázející osoby mohou vstoupit pouze do vstupního vestibulu. Nikoliv do vstupní haly. 

     V případě potřeby jednání s vedením školy nebo  vyučujícím se spojí telefonicky. V termínu 1.9   

až 4.9 bude umožněno zákonným zástupcům,(1 doprovázející osoba) při dodržení hygienických 

pravidel, vstup do budovy k domluvě rozvrhů , zápisů a talentové zkoušky. 

 

 

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Školní bufet je 

uzavřen, zdržování se ve vstupní hale je povoleno na dobu nezbytně nutnou (desinfekce rukou) 



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)  

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA: 

 Žák je povinen při vstupu do budovy provést desinfekci rukou a pohybovat se po škole 
v odstupu od ostatních osob 

 Nejkratší cestou se dostavit do učebny (společná šatna bude mimo provoz)

 V učebně dbát pokynů vyučujícího.

 Po ukončení výuky opětovně použije desinfekční prostředky a v co nekratší době
opustí budovu školy 

 

 

VÝUKA V JEDNOTLIVÝCH OBORECH: 
 
HUDEBNÍ OBOR: 

 Výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů 

 Kolektivní výuka( Přípravná hudební nauka, hudební nauka a výuka 

souborů,orchestrů ...)BUDE  probíhat dle platných rozvrhů


 

TANEČNÍ OBOR: 
Výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů 
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VÝTVARNÝ OBOR: 
Výuka bude probíhat prezenčně dle platných rozvrhů 

 

 

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR: 
Výuka bude probíhat prezenčně dle platný rozvrhů 

  
 

 

 V zájmu zachování protiepidemiologických a hygienických požadavků a opatření, 

nebudou zatím až do odvolání konány žádné koncerty, výstavy, představení a veškeré 

aktivity pro žáky a veřejnost. 

 

Tyto pokyny se mohou v čase měnit dle nařízení MŠMT, KHS Ostrava a zřizovatele. 

Sledujte prosím pravidelně vývěsku a webové stránky školy. 

 
        
 
 

 V Ostravě-Porubě 26.8.2020     Bc. Jiří Čaňo 

                                                ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 


