
Informace ze ZUŠ Strání 

Vážení rodiče, 

  
děkujeme Vám za Vaši podporu během distanční výuky. Od 11. 5. 2020 mohou žáci podle vládního 
rozhodnutí opět přicházet do individuální výuky (výuka HO) a od 25. 5. 2020 na skupinové vyučování do 
5 žáků (výuka Nauky o hudbě, HPP, VO). Musíme ovšem zohlednit bezpečnostní rizika na straně žáků i 
učitelů, vždy bude nejdůležitější ochrana zdraví. Zvažte prosím tyto rizikové faktory, které se mohou 
týkat nejen žáků a učitelů, ale i osob žijících ve společné domácnosti: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze. 
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a písemně potvrdit v ČESTNÉM 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které najdete na 
stránkách  školy 
http://www.zsstrani.cz/soubory/příloha_čestné_prohlášení.pdf?fid=1588588093 
1. že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou 
týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 
ztráta chuti a čichu apod.), 
2. že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové 
faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 
 
Vyučování bude probíhat za přísných hygienických opatření. Žáci budou přicházet do školy zadním 
vchodem, povinností je ve společných prostorách školy nosit roušku, přezouvat se, umýt si ruce 
dezinfekčním roztokem a dbát bezpečnostních pokynů zaměstnanců školy. 

 
V případě, že nesouhlasíte s přítomností svého dítěte ve výuce, bude tato pokračovat distanční formou. 
Prosíme  o součinnost v tomto smyslu, kontaktujte svého pedagoga, informujte jej o svém rozhodnutí.  
 
Děkuji Vám za pomoc a spolupráci 
 
Anna Přikrylová- zástupce ZUŠ Strání 


