
Rozhodnutí ředitelky školy o průběhu výuky od 11. 5. 2020 na ZUŠ Otakara Vondrovice 

v Poděbradech 

11. 3. 2020 byly Mimořádným opatřením MZDR a s doporučením MŠMT uzavřeny školy pro 

prezenční výuku.  

Distanční výuka na ZUŠ Poděbrady probíhá na všech oborech od 16. 3. 2020.  Průběh výuky byl 

konzultován s pedagogy individuálně během března a v dubnu písemnou zprávou od pedagogů.         

Ze zpráv vyplývá, že výuka je akceptována na 95% rodiči i žáky. 

Rozhodnutím usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna je možné obnovit za dodržení ochrany zdraví 

kontaktní – prezenční provoz v prostorách ZUŠ (viz v příloze manuál Ochrana zdraví a provoz ZUŠ 

v období do konce školního roku 2019/2020 ).  

Vzhledem k ochraně pedagogů jsem rozhodla o neúčasti pedagogů nad 65 let v kontaktní – 

prezenční výuce v ZUŠ. V distanční výuce budou nadále pokračovat.(jedná se o 8 učitelů) 

Ostatní pedagogové se mohli samostatně rozhodnout, po zvážení všech rizikových faktorů, zda budou 

vyučovat distanční nebo prezenční formou. Nahlásili mi své rozhodnutí písemně do 6. 5. a oznámí své 

rozhodnutí i rodičům svých žáků. 

Hudební obor zahajuje individuální výuku v ZUŠ ( pedagog + žák ve třídě ) od pondělí 11. 5.  

 A to podle domluvy rozvrhu pedagoga s žákem a s rodiči – telefonicky, e-mailem. Každý žák přinese 

svému učiteli před první vyučovací hodinou podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ od rodičů, že souhlasí 

s kontaktní výukou, jinak nebude v ZUŠ vyučován a výuka bude probíhat nadále distančně.  

Na hudebním oboru nebudou zatím probíhat korepetice, pěvecké sbory, komorní soubory, 

orchestry a distanční výuka zůstává na PHV a NH. 

Výtvarný obor, Taneční obor a Literárně dramatický obor zahájí výuku až v souladu se ZŠ TGM 

v  pondělí 25. 5. 2020.  O případných změnách od června 2020 budete všichni včas informováni. 

Pedagogové i žáci budou dodržovat hygienická pravidla: 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.   

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení 1 – 2 roušky.   

Žáci se nebudou shlukovat na schodišti ani v chodbách před učebnou. 

Po přezutí u botníků si u bezdotykového dávkovače otřou ruce dezinfekcí, roušku odkládají dle 

pokynů až ve třídě do svého sáčku, na chodbách a toaletách roušku nosí. 

Při přesunech po budově je vhodné dodržení odstupů nejméně 1,5 metru.   

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné 

osušení rukou, dezinfekce v bezdotykovém dávkovači je před toaletami.  

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Škola zajistila dostatečné množství 

dezinfekce. Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do učeben. Časté větrání budovy a 

učeben je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  



Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů.  Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další 

pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.  

Pokud se u pedagoga, žáka – rodiče změní zdravotní rizikový faktor, bude podle zdravotního stavu 

změněna kontaktní výuka na výuku distanční a obráceně.  

Čestné prohlášení je možné stáhnout i z našich webových stránek  www.zus-podebrady.cz 

Děkuji za pochopení a věřím, že se nám podaří vše zvládnout ve zdraví  

 Mgr. Hana Janiššová 

ředitelka ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady 

724 783 866 

reditelka@zus-podebrady.cz 

       

   

  

  

 

 


