
ORGANIZACE VÝUKY 

do konce školního roku 2019/2020 

od 11.5.2020 

• Ochrana zdraví a provoz školy 
• Čestné prohlášení 
• Časový harmonogram 
• Výuka dle jednotlivých uměleckých oborů 
• Postupové zkoušky do dalších ročníků 
• Komisionální zkoušky pro absolventy závěrečných ročníků 
• Ukončení vzdělávání (odhlášky) a žádosti o změnu hlavního 

předmětu 
• Přijímání žáků, talentové zkoušky 

Na základě podkladů, které pro základní umělecké školy vydalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, popř. Ministerstvo 
zdravotnictví a s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména 
provozním (dispozice budov a tříd, personální zajištění provozu 
školy, hygienická opatření, …) bude výuka do konce školního roku 
2019 / 2020 organizována dle tohoto dokumentu. 
Snahou je připravit školu tak, abychom zajistili výuku pro co 
největší počet žáků a zároveň dodrželi maximální ochranu našich 
žáků, pedagogů a provozních zaměstnanců. 



OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY 

Vstup do budovy školy 
(celý dokument na stránkách MŠMT - ZDE) 

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

• Při vstupu do budov školy si žák vydezinfikuje ruce z 
připraveného dávkovače. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách 
roušky. 

• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou 

pohybovat. 
• Žáci se nezdržují ve společných prostorách školy (šatny, 

chodby…) a ihned po příchodu vchází do učebny. 
• 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). 

V učebně 

• 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). 

• V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani 
pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 
metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, 
musí se roušky nosit i v učebně. 

• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, 
obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na 
princip ochrany zdraví. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
• V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za 

hodinu po dobu 5 min). 
• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet 

osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než 
standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

https://www.google.com/url?q=http://www.msmt.cz/file/52780/&sa=D&ust=1588837930754000


Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden 
bod uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv 
osoba, která s ním žije ve společné domácnosti: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové 
faktory: 

• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a 

závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou. 

• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

• Porucha imunitního systému, např. 
• při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
• při protinádorové léčbě, 
• po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
• Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
• Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, 
pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na 
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení. 
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem: 

O této povinnosti jsou zákonní zástupci nebo zletilí žáci ředitelem 
školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení 
osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný 
zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast 
ve škole umožněna. 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

• Na první vyučovací hodině odevzdá žák vyučujícímu vyplněné a 
podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění. 

• Bez čestného prohlášení nebude výuka žákovi umožněna a žák 
musí opustit budovu školy. 

• Formulář Čestného prohlášení je ke stažení ZDE 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝUKY 

11.5.2020 Zahájení výuky (dle rozpisu) 

  Spuštění elektronické přihlášky (talentové zkoušky) 

12.6.2020 Poslední termín k odevzdání odhlášek ze ZUŠ 

22.6.2020 Komisionální absolventská vystoupení (bez účasti   

  veřejnosti) 

23.6.2020 Komisionální absolventská vystoupení (bez účasti   

  veřejnosti) 

24.6.2020 Komisionální absolventská vystoupení (bez účasti   

  veřejnosti) 

26.6.2020 Ukončení výuky ve školním roce 2019 / 2020 

29.6.2020 Talentové a přijímací zkoušky - hudební a výtvarný 

  obor 

30.6.2020 Talentové a přijímací zkoušky - hudební a dramatický  

  obor 

https://www.google.com/url?q=http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/&sa=D&ust=1588837930758000


VÝUKA DLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ 

Hudební obor 

Od 11.5.2020 probíhá: 

• individuální výuka nástroje a zpěvu 
• skupinová výuka žáků PHV v rámci výuky nástroje 
• Hudební školka - dvě skupiny po osmi dětech, 2 x týdně 
• Školička NOTIČKA - dvě skupiny po 12  dětech, 2 x týdně 

(pouze děti ve věku 5 let, které se připravují k talentové zkoušce) 

Veškerá další výuka v hudebním oboru ve škole do konce školního 
roku neprobíhá, pouze distanční formou vzdělávání. 

Výtvarný obor 

Od 11.5.2020 probíhá: 

• VO 1 - dle rozvrhu hodin 
• VO 2 - rozdělená na dvě skupiny (skupiny určí pedagog) 
• VO 3 - rozdělená na dvě skupiny (skupiny určí pedagog) 
• VO 4 - dle rozvrhu hodin 
• VO 5 - dle rozvrhu hodin 
• VO 6 - dle rozvrhu hodin 

Výuka v ZŠ Špindlerův Mlýn do konce školního roku neprobíhá. 

Literárně dramatický obor 

Od 11.5.2020 probíhá: 

• LDO I. (mladší žáci) 
• LDO II. (starší žáci) 

Výuka probíhá do konce školního roku v ZUŠ Karla Halíře. 

Lekce pro dospělé 

• Do konce školního roku pouze distančně. 



POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 

Výnos 
ředitele ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí ke konání postupových zkoušek 

1. 
Postupové zkoušky se ve školním roce 2019 / 2020 nekonají, 
žák postupuje do vyššího ročníku bez nutnosti vykonání 

zkoušky. 

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 
pro absolventy závěrečných ročníků 

• Závěrečné zkoušky (popř. závěrečná koncertní vystoupení a 
projekty) se týkají žáků závěrečných ročníků (1. ročník I. stupně, 
4. ročník II. stupně) 

• Ve školním roce 2019 / 2020 se výstupy pro žáky závěrečných 
ročníků konají pouze komisionálně 

• Rozsah zkoušky dle jednotlivých oborů: 

Hudební obor:  
• žák přednese 2 libovolné skladby ze svého repertoáru 

Výtvarný obor: 
• žák připraví prezentaci výtvarných prací (popř. videoprezentaci) 

Lit. dramatický obor: 
• žák připraví krátké vystoupení, popř. videonahrávku 

• Termíny zkoušek:  
Pondělí 22.6.2020, Úterý 23.6.2020, Středa 24.6.2020 



UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ODHLÁŠKY) 
A ŽÁDOSTI O ZMĚNU HLAVNÍHO PŘEDMĚTU 

UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

• Žádosti o ukončení vzdělávání se odevzdávají nejpozději do 
pátku 12.6.2020. 

• Vyplněnou a podepsanou žádost je možné do školy donést 
osobně, popř. zaslat na email školy. 

• Formulář žádosti ke stažení ZDE 

ŽÁDOST O ZMĚNU HLAVNÍHO PŘEDMĚTU: 

• Žádost o změnu hlavního předmětu je možné zaslat na email 
školy nejpozději do pátku 12.6.2020. 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

Veškeré informace k přijímání žáků do školního roku 
2020 / 2021 naleznete ZDE. 

Radek Hanuš 
ředitel školy 

Zveřejněno 6.5.2020

https://www.google.com/url?q=https://www.zus-vrchlabi.cz/media/uploads/odhlaska.pdf&sa=D&ust=1588837930765000
https://www.google.com/url?q=https://www.zus-vrchlabi.cz/obory/prijimaci-rizeni/&sa=D&ust=1588837930766000

