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Usmernenie k predchádzaniu nákazy 

COVID-19 
Základnej umeleckej školy Pivovarská č. 662/80, 019 01 Ilava   

 

 

 

 

 

 

Organizácia Základná umelecká škola  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 36124788 

Obec a PSČ    Ilava,  019 01 

Ulica a číslo Pivovarská č. 662/80 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Monika Bagínová,DiS.art.   

 

 

Poverená riadením Základnej umeleckej školy v Ilave vydáva toto Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-

19, ktoré je súhrnom základných pravidiel organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania do konca školského 

roku 2019/2020, ako aj úpravou prevádzky školy pri predchádzaní nákazy COVID-19. Platnosť školského 

usmernenia je od  10/06/2020.  

 

 

 

 

Ilava, 03/06/2020                                                                   Monika Bagínová, DiS.art.,  poverená riadením školy 
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Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava 

 

Prevádzka a vnútorný režim Základnej umeleckej školy v Ilave v termíne od 

10.06.2020 – do 30.06.2020 

Tento dokument dopĺňa a upravuje Školský poriadok Základnej umeleckej školy, ktorý ostáva naďalej 

v platnosti. 

 

1. Prevádzka základnej umeleckej školy 

Po dohode so zriaďovateľom bude Základná umelecká škola v Ilave otvorená od 10. 06. 2020  do  

30.06.2020 v prevádzke od 08.00 hodiny do 16.00 hodiny v každý pracovný deň. 

Z dôvodu obmedzení MŠVVaŠ bude základná umelecká škola fungovať v obmedzenom režime. 

Žiaci budú do základnej umeleckej školy po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy 

COVID-19 chodiť dobrovoľne. 

 

2. Vnútorný režim základnej umeleckej školy 

 Obnoví sa vyučovanie žiakov hudobného odboru – individuálne štúdium (bez predmetov hudobná 

náuka, štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, korepetícia) v hlavnej budove na Pivovarskej 

662/80 Ilava 

 Žiaci výtvarného a tanečného odboru sa naďalej vyučujú dištančnou formou vzdelávania 

 Triedny učiteľ hudobného odboru po zistení od zákonného zástupcu vyučuje časť svojho 

pracovného úväzku na pracovisku a časť dištančne 

 Žiaci hudobného odboru sa vzdelávajú len v hlavnom predmete – hra na nástroj. 

 Vyučovanie budú mať žiaci hudobného odboru len raz týždenne v dĺžke 60 minút 

 Každý žiak si dohodne s vyučujúcim telefonicky nový rozvrh 

 V triede pri vyučovaní pedagóg zabezpečí dostatočnú vzdialenosť medzi ním a žiakom. 

 Základná umelecká škola nebude pokračovať podľa školského vzdelávacieho programu, ale 

v rámci možností sa bude naďalej snažiť rozvíjať a upevňovať kľúčové kompetencie žiakov. 

 V čase vyučovania nemôžu prebiehať hospitácie. 
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3. Dochádzka žiakov do školy 

Zákonný zástupca privádza žiaka do školy podľa dohody s triednym učiteľom, kde si ho pri hlavnom 

vchode do budovy prevezme  triedny učiteľ. 

Dochádzku žiaka, čas jeho príchodu a odchodu do/z budovy školy si dohodne zákonný zástupca 

s triednym učiteľom. 

Z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek môže byť celkový čas zdržiavania sa osôb 

sprevádzajúcich žiaka do školy vo vonkajších priestoroch školy maximálne 10 minút. Zákonní zástupcovia 

musia pred budovou školy dodržiavať dvojmetrové odstupy. Sprevádzajúca osoba dieťaťa sa pohybuje 

vo vonkajších priestoroch školy výhradne v rúšku.  

Žiaci budú môcť prichádzať a odchádzať do/zo školy len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej 

domácnosti. Vstup iných osôb je do budovy školy  z hygienických dôvodov prísne zakázaný. 

 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí v období od 

10.06.2020 – 30.06.2020 

 Pred otvorením, po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, sú 

všetky priestory školy dôkladne vydezinfikované dezinfekčnými prostriedkami. 

 Zamestnanci školy podľa svojich možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi žiakmi na 

chodbách školy. 

 Škola má umiestnené dezinfekcie pre žiakov a zamestnancov pri vstupe do budovy ako aj 

v triedach a v toaletách. 

 Toalety školy sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sú v škole zakázané. 

 Škola zabezpečuje každodenný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovými teplomermi 

všetkých žiakov, ktorí prichádzajú do školy, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 

dezinfekčným prostriedkom. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) žiaka 

poverený zamestnanec nepreberie a nebude mu umožnený vstup do budovy. 
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 Pedagogickí zamestnanci venujú zvýšenú pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických 

návykov osobitne, pri použití toalety ako aj po príchode zvonku. Vedú žiakov k osvojeniu návyku 

umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. 

 V triede žiaci nemusia nosiť rúška. 

 Škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – triedne koncerty, verejné 

koncerty, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu 

väčšieho množstva osôb.  

 Nepedagogický zamestnanci vo verejných priestoroch školy nosia ochranné rúška alebo štíty. 

 Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť ochranné rúško alebo štít pri 

výchovnovzdelávacom procese. 

 V priestoroch školy sa často a intenzívne vetrá. 

 Priestory školy, hygienické zariadenia sa dezinfikujú dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane 

po skončení vyučovania žiaka v triede. 

 Po použití školského hudobného nástroja žiakom sa nástroj po vyučovacej hodine vydezinfikuje. 

 Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich 

okolia. 

 Používanie ventilátorov a ohrievačov je v škole zakázané. 

 Do školy je zákaz nosenia materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia. 

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov 

a predmetov. 

 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) nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do 

samostatnej miestnosti a poverený zamestnanec bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí 

ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 škola informuje príslušný RÚVU 

tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

 Pri vstupe do budovy nesmie byť nameraná vyššia telesná teplota ako 37 o C. Hodnota telesnej 

teploty sa nikde nezaznamenáva, neeviduje. 

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje poverenú riadením Základnej umeleckej školy Moniku 

Bagínovú,DiS.art. a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
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 V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ. 

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 

 Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predkladá pri nástupe žiaka do školy alebo po každom 

prerušení dochádzky písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Nakoľko vyučovanie je jeden-krát týždenne, 

je potrebné odovzdať písomné vyhlásenie pri každej vyučovacej hodine.) 

 Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi 2 ochranné rúška, z nich jedno rezervné vypraté a ožehlené 

bude mať žiak v mikroténovom vrecku, ktoré bude mať žiak v ruksaku. 

 Je povinný zabezpečiť žiakovi vhodné oblečenie a pitný režim. 

 Dodržiava pokyny poverenej riadením základnej umeleckej školy. 

 Odovzdá žiaka výhradne zamestnancovi – triednemu učiteľovi, ktorý žiaka prevezme až po 

zmeraní teploty a na základe záveru zdravotného filtra. 

 Každý zákonný zástupca  alebo plnoletý žiak si pred nástupom do školy telefonicky dohodne 

z triednym učiteľom nový rozvrh, ktorý môže byť v čase od 08.00 hodiny do 16.00 hodiny v dĺžke 

60 minút jedenkrát týždenne. 

 V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto 

situácii informuje príslušného vyučujúceho alebo poverenú riadením ZUŠ. Povinnosťou 

zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 


