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Opatření ředitele školy v souvislosti s Mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
1. Úvodní ustanovení
1) Opatření vydává ředitel školy v roli statutárního orgánu organizace na základě: 1) výše uvedeného
opatření Ministerstva zdravotnictví, 2) doporučení ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Ing.
Roberta Plagy, PhD., z 10. března 2020, uveřejněného 10. března 2020 ve 12:20 na serveru
www.aktualne.cz v on-line zpravodajství k šíření koronavirové infekce, 3) metodického operačního
pokynu zřizovatele ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny z 10. března 2020 z 12:50, prostřednictvím příslušného
referenta Odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro základní umělecké školy.

2. Organizace výuky a vzdělávání v době aplikace opatření
1) Veškerá výuka v Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny (dále jen „ZUŠ“) se v souvislosti
s celostátními opatřeními pro zamezení šíření koronavirové infekce do odvolání ruší. V ZUŠ se výuka ruší
počínaje 11. březnem 2020 do odvolání. Na náhradu takto zrušené výuky není právní nárok.
2) Žákům je po celou dobu účinnosti opatření zakázán vstup do budov školy.
3) Zaměstnanci ZUŠ se řídí až do odvolání pokyny ředitele školy a jsou povinni si alespoň jedenkrát
v pracovním dni prověřovat aktuálnost informací, pokynů a situace na pracovišti ve svých pracovních
emailových schránkách.
4) Pedagogičtí pracovníci po dobu účinnosti opatření poskytují žákům na základě žákovských podnětů
výchovně-vzdělávací součinnost při jejich domácí přípravě a realizaci vzdělávacích obsahů
prostřednictvím elektronických a jiných nástrojů umožňujících dálkovou komunikaci.
5) Pedagogičtí pracovníci jsou oprávněni zadávat dálkovým způsobem žákům nové úkoly, případně dále
specifikovat úkoly již zadané. Takto přidělené a zadané úkoly – včetně předaných studijních materiálů jsou nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu, se kterými budou žáci po obnovení výuky
v hodinách dále pracovat – mohou se tak stát na základě uvážení příslušného pedagogického pracovníka
předmětem zpětné vazby a hodnocení žáka.

3. Závěrečná ustanovení
1) Za kontrolu provádění ustanovení tohoto opatření je odpovědný ředitel školy.
2) Opatření nabývá účinnosti dne 11. března 2020.

V Trhových Svinech dne 10. března 2020
Luboš Procházka, v. r.
ředitel školy
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