
Provozní řád a ochrana zdraví ZUŠ Libčice nad Vltavou od 25.11. 2020

Úvod
Tento dokument doplňuje a v některých případech zcela nahrazuje stávající provozní a školní řád 
školy.

Vstup do budov školy
- vstup do budov je umožněn pouze žákům bez doprovázejících osob
- vstup do budovy školy je umožněn pouze v roušce
- Hudební obor – budovy Velké Přílepy (CVA, U Korychů), Horoměřice, Libčice
   - žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem konzultace a čeká před vchodem na 
vyzvednutí, či vpuštění třídním učitelem
- Taneční obor – budova Libčice, Letecká 441
   - žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem konzultace a čeká před vchodem na 
vyzvednutí, či vpuštění třídním učitelem
- LDO – budova Libčice, Letecká 441
   - žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem konzultace a čeká před vchodem na 
vyzvednutí, či vpuštění třídním učitelem
- LDO – budova CVA Velké Přílepy
- žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem konzultace a čeká před vchodem na 
vyzvednutí, či vpuštění třídním učitelem
-Výtvarný obor Libčice, Letecká 441
- žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem konzultace a čeká před vchodem na 
vyzvednutí, či vpuštění třídním učitelem

Pohyb osob v budovách školy
- všechny osoby se snaží dodržovat rozestupy a neshlukovat se ve společných prostorách a nosí 
povinně roušku
- ve třídě budou k dispozici hygienické prostředky, které žák použije podle dispozic učitele
- po skončení výuky žák opět použije hygienické prostředky, neprodleně opouští budovu školy
- po skončení vyučování následuje vždy   přestávka, během které dojde k vyvětrání třídy, dezinfekci
prostoru a použitých učebních pomůcek

Dezinfekční prostředky
- v budově školy jsou k dispozici pro žáky a zaměstnance dezinfekční prostředky – dezinfekce na 
ruce, dezinfekční jednorázové utěrky, jednorázové ochranné rukavice, ochranné štíty
- dezinfekční prostředky jsou k dispozici ve všech učebnách i sociálních zařízení

V Libčicích dne 20.11. 2020

                                                                          Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ Libčice nad Vltavou


