
Koncepčný plán otvorenia Základnej umeleckej školy, Obrancov 

mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Dodatok č. 1 

Zabezpečenie prevádzky školy od 8. do 30. júna 2020 

 
VŠEOBECNÉ: 

Základná umelecká škola bude otvorená v skrátenom obmedzenom režime, a to 

od 13:30 do 17:30 každý pracovný deň.  

Rozvrhy hodín budú pripravené do 4. 6. 2020. 

 

Okolie školy bude v spolupráci s mestskou políciou Dubnica nad Váhom 

zabezpečené proti zhromažďovaniu ľudí tak, že hliadky v čase medzi 13:00 a 

18:00 hodinou zvýšia kontrolu priestorov 2x denne. V prípade potreby bude 

hliadka privolaná aj mimo tento interval povereným zamestnancom školy priamo 

na linke 159.  

 

Na vstupe budovy ZUŠ bude vyvesené nariadenie, ktoré v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami zakazuje zhromažďovanie cudzích 

osôb v priestore pred budovou školy. 

 

HYGIENICKÉ OPATRENIA: 

Dezinfekciu bude zabezpečovať upratovačka a školník. Dezinfekcia dotykových 

plôch, kľučiek, upratovanie a dezinfekcia toaliet sa bude vykonávať dvakrát 

denne. Dôkladné čistenie miestností v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne. Toalety sú 

vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovým utierkami. 

Upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových , ostatných povrchov 

a predmetov. 

 

Každodenný zdravotný filter merania teploty všetkých zamestnancov a žiakov pri 

vstupe do budovy školy bude bezkontaktným teplomerom zabezpečovať 

školník.Súčasne bude dohliadať aj na dezinfekciu rúk pri vchode do budovy. Pán 

školník bude mať rúško, ochranný štít a rukavice. 

 

 

 



EVIDENCIA PRÍTOMNOSTI ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV V ZUŠ: 

Pri vstupe do budovy školy bude zoznam podľa rozvrhu hodín. Nikomu mimo 

tento zoznam nebude umožnený vstup do budovy školy. Ani zákonným 

zástupcom. 

 

Triedny učiteľ bude pred začatím vyučovacej hodiny v triede zaznamenávať 

presný čas príchodu a odchodu žiaka v zozname na daný deň, ktorý si podľa 

rozvrhu hodín pripraví na konkrétny deň. Zoznamy sa budú aktualizovať každý 

deň, pred začatím vyučovania. 

 

ŽIACI: 

Žiakom bude pri vstupe do budovy školy meraná telesná teplota bezkontaktným 

teplomerom a musia si vo vchode do školy dezinfikovať ruky. Žiaci vchádzajú do 

školy s rúškom na tvári, prinesú si aj rezervné rúško, ktoré si nechajú v taške a 

vlastné papierové vreckovky. 

 

Starší žiaci, ktorí prichádzajú do školy bez sprievodu zákonného zástupcu prinesú 

od rodiča podpísané tlačivo o svojom zdravotnom stave. Žiaci, ktorí majú viac ako 

18 rokov, predložia svojmu triednemu učiteľovi dokument o svojom zdravotnom 

stave podpísaný vlastnou rukou. 

 

Pred vstupom do triedy si žiak najskôr umyje ruky mydlom. Vzhľadom 

k priestorovým podmienkam ZUŠ v Dubnici nad Váhom, kde rozmery tried sú 

8m2, musia mať počas vyučovania rúško všetci žiaci ako aj učitelia. Toto 

nariadenie sa netýka hodín dychových nástrojov a spevu. Hodiny spevu 

a dychových nástrojov budú realizované v triedach skupinového vyučovania, teda 

hudobnej náuky, v koncertnej sále, v triede pre orchestre, poprípade v tanečnej 

sále, učiteľ bude mať nasadený ochranný štít. 

 

Žiaci nesmú nosiť do priestorov školy vlastné jedlo. Vlastné pitie áno. 

 

Súrodenci, ktorí majú rovnaký hlavný predmet a rovnakého triedneho učiteľa 

môžu prísť v rovnakom čase, byť spolu prítomní na vyučovaní, čakať na skončenie 

hodiny súrodenca a spolu v rovnakom čase odísť zo ZUŠ. 

 

UČITELIA: 

Rozvrh hodín si učiteľ nastaví na daný týždeň tak, aby mohol kombinovať 

dištančné vzdelávanie s prezenčným. To znamená, že žiak môže mať jednu hodinu 

v škole a druhú online.  

 

Dĺžka vyučovacej hodiny dištančnej a prezenčnej je na uvážení triedneho učiteľa. 

Dokopy musí mať žiak minimálne 1,5 hodiny. Vzhľadom k tomu, že žiak 



neabsolvuje hodiny KH, štvorručnej hry, orchester, zborový spev....predmetov, 

ktoré nám neumožňujú reálne vyučovať, je vhodné poskytnúť žiakovi hodiny vo 

väčšom rozsahu než 1,5 hodiny = dotácia hlavného predmetu. 

 

Je nutné zabezpečenie vlhčených dezinfekčných servítkov z dôvodu, že na klavír 

nie je možné striekať dezinfekciu. Tekutina by zatiekla do kláves. 

 

Vyučovacie predmety, ako je komorná hra, štvorručná hra, zborový spev, hra 

v súbore, hra v orchestri a hudobná náuka sa vyučovať nebudú a po rozhodnutí 

pedagogickej rady nebudú na konci školského roka ani klasifikované. 

 

Učitelia a žiaci dychových nástrojov a spevu nemusia mať v triede počas hrania a 

spievania rúško. Učitelia však budú mať v triede ochranný štít. Hodiny spevu 

a dychových nástrojov budú realizované v triedach skupinového vyučovania, teda 

hudobnej náuky, koncertnej sále, triede pre orchestre, poprípade v tanečnej sále. 

 

V priestoroch školy musia mať rúško všetci zamestnanci, ako aj žiaci. 

 

V prípade žiakov prípravného štúdia a primárneho štúdia, ktorých privedú ku 

škole zákonný zástupcovia musí žiaka triedny učiteľ prevziať osobne pred 

budovou školy. 

 

Každý zamestnanec, ktorý po otvorení prevádzky školy nastúpi do zamestnania, 

odovzdá vyhlásenie o svojom zdravotnom stave.  

 

V triedach je nutné vetranie v čo najčastejších intervaloch. Rukavice pre bežné  

činnosti nutné nie sú. 

 

V každej triede bude pripravená dezinfekcia na vyčistenie klavíra po každom 

žiakovi. Za dezinfekciu hudobných nástrojov zodpovedá triedny učiteľ. 

 

V prípade, že sa u žiaka v priebehu vyučovania objaví podozrenie na ochorenie, 

pedagóg okamžite oboznámi zákonného zástupcu a riaditeľku školy. Zákonný 

zástupca je povinný u dieťaťa zabezpečiť zdravotnú prehliadku a bezodkladne 

oboznámiť riaditeľa školy o prípadnej karanténe. Žiak je v takomto prípade 

z výučby okamžite vylúčený.  

 

Učiteľ si naďalej vedie evidenciu odučených online hodín, ktoré po skončení 

núdzového stavu v Slovenskej republike, predloží vedeniu školy v písomnej 

správe. 

 



Súčasťou správy bude aj menný zoznam žiakov, ich forma výučby a evidencia 

žiakov, ktorí sa aktívne do výučby nezapájali, teda zákonný zástupca odmietol 

online výučbu. 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA: 

Zákonný zástupca zabezpečí pri príchode žiaka k ZUŠ nosenie rúška, dodržiavanie 

rozstupov. Žiak musí mať 2 rúška a papierové jednorazové  vreckovky.  

 

Zákonný zástupca pred školou počká, kým žiakovi bude odmeraná teplota. 

V prípade zvýšenej teploty žiaka nesmie byť žiak do školy vpustený a preto sa 

o neho postará rodič. 

 

Rodič vypisuje pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

Toto nariadenie MŠ SR platné pre základné školy je veľmi nepraktické pre ZUŠ. 

Žiak v tomto prípade bude takéto prehlásenie nosiť pravdepodobne na každú 

vyučovaciu hodinu. Je to ale reálne a za evidenciu je zodpovedný triedny učiteľ. 

Žiak toto vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi.  

 

 

V Dubnici nad Váhom       Mgr. Naděžda Provazníková 

         1.6. 2020         riaditeľka školy 


