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Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, 
příspěvková organizace 

Lidická 639, 749 01 Vítkov 

Č. j. V -11/2021 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 8/2021 

 

Povolení osobní přítomnosti žáků ve výuce nebo na konzultaci v ZUŠ Vítkov 

 

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu 

ve školách a školských zařízeních s účinností od 10. května 2021 vydávám  

 

rozhodnutí o povolení 

 

a/ osobní přítomnosti na konzultaci nebo výuce, bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních 

nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, 

 

- žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se 

testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a 

nevztahuje se na ně podmínka plochy 15 m2 

 

b/ osobní přítomnosti na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech 

maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy 

 

- žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné 

obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), 

způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže 

 

Podmínkou osobní účasti žáka na skupinové konzultaci nebo výuce, kterých se účastní více než 3 

žáci je, že žák: 

• přinese 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 přinese potvrzení, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

• nebo přinese potvrzení, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 

• nebo přinese potvrzení, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní 

 

Žákovi, který nesplní jednu z výše uvedených podmínek, neumožní škola účast na vzdělávání. 
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Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, 
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Lidická 639, 749 01 Vítkov 

Všechny osoby vstupující do budovy školy budou mít ústa a nos kryty ochrannými prostředky – 

respirátor /vždy bez výdechového ventilu/ např. FFP2, KN 95, s výjimkou žáků od 5 – 15 let, kteří 

mohou nosit zdravotnickou obličejovou masku (roušku). 

 

Zákaz pohybu osob v učebně bez ochrany nosu a úst se nevztahuje na žáky, studenty a pedagogické 

pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

 

 

Lenka Šimerová, ředitelka školy 

 

 

Ve Vítkově, 5.5.2021 
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