
Pokyn riaditeľky školy 

k prevádzke a vnútornému režimu Základnej umeleckej školy  

J. D. Matejovie 591 Liptovský Hrádok  
od 2.9. 2020 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy vydáva pokyn 

na základe Usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k prevádzke 

a vnútornému režimu základnej školy a ŠKD od 2.9.2020 
 
 
Otvorenie školy 

 2.9.2020 bude otvorenie školského roka prebiehať individuálnou formou na 

zadeľovanie hodín v jednotlivých triedach od 8.00 – 12.00 hod. alebo po telefonickom 

dohovore s triednym pedagógom 

 vyučovanie začína 3. 9. 2020. Škola bude otvorená od 12.00 – 18.00 hod. Vyučovanie 

bude prebiehať podľa rozvrhov, ktoré sa budú priebežne tvoriť na základe 

individuálnych možností žiakov. Riadne vyučovanie podľa rozvrhov začne od 

14.9.2020 

 VO - elokované pracovisko Hybe začne prezenčnú formu vyučovania až 14.9.2020. 

Žiaci sa budú hlásiť na zadelenie hodín podľa pokynov triednej učiteľky a úlohy im 

budú zadávané prostredníctvom dostupných informačných systémov v uzavretej 

skupine     
 

Výchovno-vzdelávací proces  
 od 3.9.2020 do 14.9.2020 bude prebiehať vyučovanie v upravenom režime nasledovne: 

skupinové vyučovanie VO a TO podľa rozvrhu skrátené o 30 minút a podľa pokynov 

triednych pedagógov 

 skupinové vyučovanie v HO – HN a spevácky zbor skrátené o 15 minút a podľa 

pokynov vyučujúcich pedagógov 

 individuálne vyučovanie – krátka hygienická pauza podľa potreby a podľa pokynov 

triednych učiteľov 
 počas vyučovania je potrebné dodržiavať a riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR        

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka: 
 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, 

písomné dokumenty:  
Zdravotný dotazník a  
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (podpísaný zákonným 
zástupcom). Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.   

 vstup do priestorov školy je povolený iba jednému zákonnému zástupcovi 
v rúšku len na nevyhnutnú dobu a to pri odovzdaní žiaka triednemu učiteľovi 
a pri jeho vyzdvihnutí. Počas doby vyučovania zákonný zástupca opustí priestory 
školy 

 dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 
zahrnuté v tomto dokumente 

 rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu 
vzdelávania   

 zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom 
žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy 
nepohybujú, len pri príchode a odchode, keď si ho prídu vyzdvihnúť 

 zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška do 14.9.2020 a 
papierové jednorazové vreckovky.   



 
Povinnosti na dodržiavanie aktuálnych hygienických noriem: 

 po príchode do školy si žiak dezinfikuje ruky a čaká na vyučovanie pred svojou 

triedou  
 žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami - použije mydlo v dávkovači a papierovú 
utierku, ktorú po použití odhodí do koša  

 na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky  
 vo všetkých miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovací proces, bude zabezpečené 

časté a intenzívne vetranie  
 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha 3x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa 
vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne 
raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 
pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú  

 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  

 pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára 
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri 
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak opäť preukáže Vyhlásením o 

bezinfekčnosti podpísaný zákonným zástupcom  
 v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho pedagóga a riaditeľku školy  
 rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v priestoroch školy    
 pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR  
 nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR  
 meranie teploty bude realizované náhodne a podľa potreby    
 žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup 
  
 v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca ZUŠ sa riadi škola usmerneniami 

podľa manuálu opatrení SEMAFOR vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  

 
 
 
 
 

 

V Liptovskom Hrádku 28.8.2020                       Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS.art.  
  riaditeľka školy 

https://www.minedu.sk/data/att/17074.pdf

