Zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, milí žáci a studenti, vítejte ve školním roce 2020/2021.

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
Ve školním roce 2020/2021 zahájíme svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
Žádáme zákonné zástupce žáků a další osoby, aby omezili pobyt uvnitř
budovy škol a to pouze na nezbytně nutnou dobu.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole. U vstupu do budovy školy a v každé učebně
jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky) bude platit v
případě nařízení Krajské hygienické stanice Zlín, nebo nařízením vlády ČR.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li,
že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU V OBLASTI HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ:
článek 11.1. Žák je povinen
p) dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy
q) na pobočkách nacházejících se v jiných školách nebo zařízeních dodržovat pravidla
stanovená nejen naší školou, ale i hostitelskou školou či zařízením

článek 11.2. Žákům není dovoleno
n) vstoupit do školy, pokud vykazují příznaky infekce dýchacích cest, nebo jiných
infekčních onemocnení.
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ORGANIZAČNÍ A INFORMATIVNÍ SCHŮZKY NA MÍSTECH POSKYTOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ SE KONAJÍ V TĚCHTO TERMÍNECH:
Kroměříž – Velehradská 625
Hudební obor:
úterý 1. 9. od 12.00 do 17.00 hodin.
Případně individuálně po telefonické domluvě s vyučujícím (kontakty naleznete na webu
školy www.d-music.cz).
Výtvarný kroužek:
úterý 1. 9. od 15:30-17:30
nebo telefonicky - pí. uč. Čechová na tel.: +420 777 903 790
Taneční kroužek:
úterý 1. 9. od 15:00 v učebně č. L10 (taneční sál)
(pokud se nemůžete dostavit volejte pí. uč. Louthanové na tel.: +420 604 159 660)

Chropyně
úterý 1. 9. od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin v sále školy (vchod od
fotbalového hřiště)
Kontakty na učitele:
Bc. Ivo Novotný na tel. 775645045,
•
Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
•
Mgr. Tereza Košinová, tel. 777906354,
•
Radomír Šiška, tel. 737617370,
•
BcA. Markéta Holbová, tel. 732869771,
•
Pavla Hepplerová, tel. 732140049
•

Rymice
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Kontakty na učitele:
Mgr. Tereza Košinová, tel. 777906354
•

Břest
úterý 1. 9 od 17.30 do 18.30 a dále dle osobní domluvy s vyučujícími.
Kontakty na učitele:
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•
•
•
•
•

Miroslav Uhlíř, tel. 736765635,
Mgr. Tereza Košinová, tel. 777906354,
Mgr. Veronika Uhlířová, tel. 605831433
Pěva Horáková BA, tel. 776258110
Mgr. Věra Lejsalová, tel. 777098681

Bezměrov
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Kontakty na učitele:
Mgr. Hájková Petra, tel: 777 066 316
•
Rusek Jiří, tel: 604 658 833
•
Pěva Horáková BA, tel. 776258110
•

Osek nad Bečvou
dle osobní domluvy s vyučujícími.
Kontakty na učitele:
BcA. Markéta Holbová, tel.: 732 869 771, mail: m.holbova@szuskm.com - zobcová
•
flétna, lesní roh, hudební nauka, keyboard
Mgr. Renáta Hanková, tel.: 605040418, mail: hankova.r@seznam.cz - klarinet
•

Kyselovice
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
•
•
•
•

Mgr. Hájková Petra, tel: 777 066 316,
Mgr. Veronika Uhlířová, tel: 605 831 433,
Bc. Ivo Novotný, tel.: 775645045,
Miroslav Uhlíř, tel.: 736765635,

MŠ Zlobice
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
•

Mgr. Hájková Petra, tel: 777 066 316,

MŠ a ZŠ Rataje
Domluva rozvrhu INDIVIDUÁLNĚ.
Kontakty na učitele:
Rusek Jiří, tel: 604 658 833
•
Pěva Horáková BA, tel. 776258110
•
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