Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina, příspěvková organizace
Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina

Výuka v ZUŠ od 24.5.2021
Na základě Mimořádného opatření MZd ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních ze
dne 17.5.2021 a „Informací k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021“ je s účinností od
24.5.2021 upravena výuka takto:
Výuka všech oborů a předmětů se uskutečňuje prezenční formou.
Výuka ve skupině do 10 žáků - není povinnost testování případně dokládání negativního výsledku
testu na přítomnost SARS-CoV-2.
Výuka ve skupině více než 10 žáků - je nutno splnit jednu z následujících podmínek:
1) doložit čestným prohlášením, že žák absolvoval v jiné škole nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
2) doložit, že žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem,
3) doložit, že žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem,
4) předložit certifikát MZd ČR o očkování proti COVID-19; od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
5) prokázat laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, u něhož uplynula 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 180 dní.

Jedno z výše uvedených potvrzení je nutno odevzdat vyučujícímu před každým opakovaným vstupem
do školy před výukou skupiny s více než 10 žáky. (Čestné prohlášení je ke stáhnutí na webu školy,
případně v tištěné podobě u učitelů kolektivní výuky). Bez splnění těchto podmínek neumožní škola
žákovi vstup do školy a účast při vzdělávání.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

V Bílině, 21.5.2021

