
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče. 
 
 
Baletní škola Filiánek přijala při výuce od 11.5.2020 do odvolání tato opatření: 
 

• Rodiče i děti budou přicházet v rouškách ev. jiné zakrytí úst a nosu. 
• Rodiče do odvolání nemohou vstupovat do prostor baletní školy, děti budou předávat před hlavním 

vchodem lektorce či pověřené osobě, nebo větší děti pošlou rodiče do šatny samotné. Po lekci budou 
rodiče čekat na děti venku. 

• Prosím omezte kontakt s lektorkou či pověřenou osobou na minimum a řešte vše telefonicky                        
či emailem. 

• Děti budou již převlečené do sportovního, v prostorách chodby se přezují a uklidí boty do botníků. 
• V šatnách si odloží svrchní oděv a tašky/batohy, následně si ruce umyjí a použijí připravenou 

dezinfekci. 
• Při použití toalety děti musí dodržovat správný postup mytí a dezinfekci rukou. 
• Do výuky si budou děti nosit svoje podložky (možný i velký ručník), erární podložky z hygienických 

důvodů nebudou k dispozici, a také svůj ručníček na obličej a ruce (při cvičení či použití toalety). 
• Lektor i děti nemusí mít roušky v prostorách sálu a šatny, každý žák bude mít na uložení roušky vlastní 

sáček. 
• V lekci bude maximálně 15 dětí (počty budou přizpůsobeny věku dětí). 
• Do školy do odvolání nebudou chodit návštěvy, ani externí lektoři. 
• Po ukončení každé lekce budeme dezinfikovat baletní tyče a prostory sociálního zařízení a šaten, 

prostory vyvětráme. 
• Pro úklid používáme dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. 
• Zakoupili jsme také GENERÁTOR OZONU, který se používá k dezinfekci vzduchu v uzavřených 

prostorách a bude každou noc dezinfikovat prostory šaten a sálu. 

 

Prosíme průběžně kontrolujte zdravotní stav Vašich dětí i Vás samotných, při jakémkoliv podezření 
nemoci do baletu děti nevoďte a prosím informujte nás, že dítě nepřijde.  
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci při respektování těchto opatření. 
 
Provoz školy i zdraví dětí, lektorek i rodičů závisí na zodpovědném chování nás všech. 
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