Praha, dne 22.4.2021

Vážení studenti, vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí MŠMT se od pondělí 26.4.2021 obnovuje praktické vyučování a praktická
příprava žáků v konzervatoři. V následujícím textu naleznete všechny informace, které jsou vydány
v souladu se závaznými pokyny MZČR a MŠMT. Tyto informace jsou pro všechny závazné a není
možné postupovat jiným způsobem. Prosím tedy o jejich plné respektování.

VÝUKA

V příloze zasílám dokument ŠVP, který jsme používali i v předchozím období. V záložce vámi
studovaného oboru/zaměření jsou barevně označené předměty, které budou probíhat prezenčním
způsobem a budou vyučované výhradně v prostorách školy (v tabulce nezabarvené předměty), dále
předměty, které pokračují formou distančního vzdělávání (předměty označené oranžovou barvou)
a také předměty, ve kterých vyučování neprobíhá (předměty označené červenou barvou).

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

Pro vstup do budovy je závazná jedna z následujících podmínek, kdy student:
1. Doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu z ubytovacího zařízení, které využívá
pro pobyt za účelem studia. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.
2. Doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ze zdravotnického zařízení nebo místa
určeného pro testování na onemocnění COVID-19. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.
3. Má certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od aplikace druhé
očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dní.
4. Prodělal lékařsky (laboratorně) potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.
5. Podstoupí neinvazivní antigenní test ve vstupu do školy.

Studentovi, který nesplňuje žádné z výše uvedeného, nebude umožněn vstup do školy a nemá
nárok na jinou formu výuky. Domácí samotestování nebo potvrzení o množství protilátek nemůže
být uznáno jako relevantní podklad pro umožnění vstupu do školy.

TESTOVÁNÍ PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY

Škola bude mít pro studenty zřízené testovací místo ve foyer koncertního sálu. Váš první vstup do
školy bude z Dvořákova nábřeží. Po obdržení náramku můžete již vstupovat vchodem z ulice Na
Rejdišti a také vcházet do dalších budov Pražské konzervatoře (též budovy Taneční konzervatoře).
Veškeré postupy jsou v příloze pod názvem: Manuál testování COVID-19 Pražská konzervatoř.

OCHRANA ZDRAVÍ V BUDOVÁCH ŠKOLY

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni zakrytá ústa a nos respirátorem (FFP2 nebo KN 95).
Zdravotnická nebo látková rouška nejsou povolené. Tyto ochranné prostředky lze sejmout pouze při
výuce zpěvu, hře na dechové nástroje, herectví nebo při nezbytné konzumaci jídla a pití v prostorách
školy.
Všichni jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla: používání dezinfekce a dostatečné
rozestupy.

CVIČENÍ V BUDOVÁCH ŠKOLY

Je umožněné individuální cvičení ve škole (i o víkendu v časech obvyklých) pro skupiny studentů
těchto hlavních oborů (při zachování všech výše uvedených podmínek): bicí nástroje, cembalo, harfa,
klavír, varhany, žáci klavírního praktika přihlášení k maturitní zkoušce.
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