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OPATŘENÍ k zajištění výuky  

ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

pro období od 8. 6. 2021. 
 

V návaznosti na aktuální vydaná Usnesení Vlády ČR a Mimořádná opatření MZČR, sděluje 

ředitel Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, základní umělecké školy následující 

informace a podmínky k výuce ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

(Hudební škola) s platností od 8.6.2021 do odvolání. 

 

a) INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA žáků ZUŠ 1:1 bude v uvedeném období umožněna 

PREZENČNÍ FORMOU vždy na základě předchozího vzájemného souhlasu 

vyučujícího a žáka, resp. zákonného zástupce nezletilého žáka. Žáci se v případě výuky 

1:1 NETESTUJÍ. 

 

b) SKUPINOVÁ-KOLEKTIVNÍ VÝUKA v počtu do 10 žáků společně bude 

v uvedeném období umožněna PREZENČNĚ, přičemž se žáci NETESTUJÍ!  

V počtu 11 a více žáků společně je výuku možné realizovat PREZENČNĚ za 

podmínky, že každý žák: 

 

1) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 

2) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-

2 s negativním výsledkem, nebo 

3) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka 

a ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka), nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dnů, nebo  

4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

5) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole 

nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

výsledkem, nebo 

6) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před 

výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

7) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování 

nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

výsledkem; účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola 

nebo školské zařízení účast na vzdělávání. 
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c) Výuka NENÍ pro žáky ZUŠ POVINNÁ. 

 

d) Osoby vstupující do školy jako nutný žákovský doprovod se NETESTUJÍ. 

 

e) Nošení osobních ochranných pomůcek k zakrytí úst a nosu, kterými jsou 

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická 

obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření 

kapének je do odvolání POVINNÉ ve všech společných vnitřních prostorách školy. 

Žáci Hudební školy bez rozdílu věku mohou používat-nosit pouze chirurgickou roušku.  

 

f) Při vstupu do budovy použije každá osoba dezinfekci dostupnou na všech patrech 

společných prostor školy a co nejdříve si důkladně umyje ruce za použití mýdla. 

 

g) Všechny osoby se ve škole bezdůvodně nezdržují, zachovávají doporučený odstup  

(min. 2 m) a pokud to není bezpodmínečně nutné, neshlukují se. 

PROSÍM VŠECHNY O ZODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCI A RESPEKTOVÁNÍ 

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

 

MgA. Filip Magram, v.r. 

 ředitel školy 

 

 

http://www.gmhs.cz/

