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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY HO ZUŠ MŠENO 
na základě rozhodnutí ředitele se souhlasem zřizovatele – zápis Rady města Mšena ze dne 6.5. 2020     
Ochrana zdraví zus: http://www.msmt.cz/file/52780/ dle MŠMT ČR 
Směrnice školy – Provozní bezpečnostní předpis pro řízení ochrany před nákazou v době 
pandemie 
  
1/ Povinnosti rodičů a žáků 
- přinést podepsané a datované čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – jinak žák 
nebude vpuštěn 
  do budovy školy 
- při vstupu do školy je žák povinen mít nasazenou roušku s gumičkami (sáček na její hygienické uložení), 
  pro svou potřebu papírové hygienické kapesníky 
- rodiče se výuky neúčastní a do školy nevstupují – zajistí včasný příchod/či omluvenou absenci žáka 
- žák vyčká příchodu pedagoga a řídí se jeho pokyny 
- povolen je pouze pitný režim, konzumace jídla zakázána 
 

2/ Povinnosti pedagogů 
- při vstupu do budovy školy provede pedagog vždy u žáka kontrolu: čestného prohlášení, nasazené roušky a změření 
teploty 
- dbá zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření zajišťující ochranu zdraví: nošení roušky či štítu ve výuce 
- zajistí dezinfekci ochranných materiálů, hudebních nástrojů, mobiliáře, klik, WC a košů v rukavicích 
- dohlédne na řádné mytí a dezinfekci rukou u žáků dle potřeby 
- v prostorách školy má dozor nad pohybem svého žáka – dodržování i bezpečné vzdálenosti 
 

3/ Bezpečnostní opatření v učebnách 
- prostory školy jsou vždy dezinfikovány prostředkem ANTI-COVID 19 + odvětrání učeben 5 min po vyučovací hodině. 
- dezinfekce ochranných materiálů, hudebních nástrojů, mobiliáře, klik, WC a košů 
- výuka je zajištěna v rouškách, štítech a za ochranným paravanem z plexiskla 
- výuka probíhá pouze v přízemí budovy, I. patro je určeno pro zázemí pedagogů a zaměstnanců školy 
 

Průběh individuální výuky: 
- vyzvednutí žáka v roušce (bez ohledu na věk) u vchodu do budovy školy 
- kontrola čestného prohlášení 
- změření teploty bezkontaktním teploměrem (vstup bez zvýšené teploty: ne více než 37°C) 
- vstup s pedagogem do šatny a později do učebny 
- mytí a dezinfekce rukou 
- žák zůstává v roušce, odkládá ji do svého sáčku na pokyn pedagoga 
(dostává štít nebo odchází za ochranný paravan z plexiskla) 
- při přerušení výuky – použití WC,mobilu – vždy mytí a dezinfekce rukou 
- používaní hygienických papírových kapesníků při kýchání a smrkání, poté vyhození do koše – mytí a dezinfekce rukou 
- na konci výuky si žák zajistí své osobní věci a nasadí si roušku ze sáčku, od pedagoga dostane nový tiskopis čestného 
prohlášení na další týden 
- odchází s pedagogem do šatny a v doprovodu k hlavnímu vchodu, kde žáka předá rodičům nebo žák odchází sám 
(po písemném souhlasu s rodiči) 
 
 
 
 
 
 

 
    Ve Mšeně    dne  7. 5. 2020          podpis rodiče: 
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