
Koncepčný plán otvorenia Základnej umeleckej školy, Obrancov 

mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Dodatok č. 2 

 

Na základe rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. 

OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 10. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie 

v základných umeleckých školách , ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

 

Základná umelecká škola, Obrancov mieru 356 v Dubnici nad Váhom 

obnovuje vyučovanie od 15. 06. 2020 v plnom rozsahu  

(individuálne aj skupinové vyučovanie) 

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín pred dňom 16. 3. 2020. 

 

Všeobecné: 

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

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami prikazuje: 

„Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako 

aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.“ 
 

Hygienické opatrenia: 

Vo vstupe do budovy školy bude umiestnená dezinfekcia, ktorú je každý 

prichádzajúci použiť. 

 

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. 

 

Zdravotný filter merania teploty sa bude realizovať iba príležitostne. 

 

Evidencia prítomnosti žiakov v ZUŠ 

Okrem evidencie dochádzky žiakov podľa rozvrhu hodín v agende iZUŠ, bude 

pedagóg naďalej zaznamenávať príchod a odchod žiaka do spisu, a taktiež 

bude evidovať prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ktoré 

pedagóg odovzdá 30. 6. 2020 k archivácii na sekretariát školy. 

 

Žiaci: 

Žiaci si  musia vo vchode do školy dezinfikovať ruky. Nosenie rúška v škole je na 

zvážení zákonného zástupcu. 

Pred vstupom do triedy si žiak najskôr umyje ruky mydlom.  

 

 

Učitelia: 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej 
správy na úseku verejného zdravotníctva ustanovil výnimku pre nosenie rúška pre  
pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent 

učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Rozvrh hodín prebieha v rovnakom režime, ako pred 16. 3. 2020. 

Žiakom, ktorí nenastúpia do zuš z rozhodnutia zákonného zástupcu, zabezpečí 

učiteľ online hodinu, ktorú bude vyučovať na pracovisku, teda v ZUŠ, Obrancov 

mieru 356 v Dubnici nad Váhom. 

 

Časové dotácie na žiaka sa budú od 15. 06. 2020 dodržiavať v plnom rozsahu ako 

pred 16. 03. 2020. Vyučovať sa budú všetky vyučovacie predmety podľa plánov pre 

základné umelecké školy z roku 2018. 

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

v súbore, hra v orchestri a hudobná náuka sa po rozhodnutí pedagogickej rady 

nebudú na konci školského roka klasifikovať – budú hodnotené slovne: absolvoval. 

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. 

 

Zákonný zástupca: 

Zákonný zástupca sa v škole zdržiava v čo najkratšom čase, najviac 10 minút! 

  

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.  

 

 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, 

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej 

infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.  Ak žiak v priebehu dňa 

vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej 

miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O 

podozrení na nákazu COVID-19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v 

prípade iných infekčných ochorení.  Ak sa u zamestnanca základnej školy objavia 

príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom 

informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

 

V Dubnici nad Váhom       Mgr. Naděžda Provazníková 

11. 6. 2020         riaditeľka školy 


