
Základná umelecká škola 

J. D. Matejovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok 

 
Pokyny riaditeľky školy upravujúce prevádzku a 

vnútorný režim základnej umeleckej školy do konca 
školského roka 2019/2020 

 
Úvod 

 

Tieto pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov, účinných od 10. júna 2020, a to 

hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu    

a športu SR zo dňa 28.5.2020. 

Riaditeľka školy vydáva pokyny na úpravu podmienok základnej umeleckej školy na obdobie do konca 

školského roka 2019/2020 vo veciach: 

A) prevádzky a vnútorného režimu základnej umeleckej školy do konca školského roka 2019/2020, 
 

B) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov. 
 

Základné informácie 

 

 Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom obnovuje na základe rozhodnutia ministra  

školstva SR vyučovanie vo všetkých odboroch.

 Záujem žiakov o dochádzku do ZUŠ zisťujú triedni učitelia v spolupráci s riaditeľom školy.

 Výchovno-vzdelávací proces sa bude realizovať v priestoroch ZUŠ a na elokovaných 

pracoviskách.

 Dochádzka do ZUŠ je umožnená len žiakom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 Na základe pokynu riaditeľky školy sa realizuje zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov 

ZUŠ, dezinfekcia priestorov a hudobných nástrojov pred obnovením individuálneho vyučovania 

po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19.

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu 

 

 Prevádzková doba po otvorení školy bude od 12.00 do 18.30 hodiny z dôvodu personálneho 

zabezpečenia prevádzky ZUŠ a potrebných hygienických opatrení na zaistenie ochrany zdravia a 

bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy.

 Vzdelávanie bude prebiehať za sprísnených hygienických podmienok.

 ZUŠ môžu navštevovať iba zdravé deti. Deti, u ktorých budú zistené príznaky vírusovej infekcie 

(napr. nádcha, kašeľ, bolesť hlavy, nevoľnosť) nebudú môcť nastúpiť na vyučovanie do ZUŠ!



Odovzdávanie detí a kontrola ich zdravotného stavu pri príchode do ZUŠ 

 

 Žiak aj sprevádzajúca osoba vstupujú do priestorov budovy s ochranou tváre (rúško, šál a pod.). 

 Žiak aj sprevádzajúca osoba si pri vstupe vydezinfikuje ruky prostriedkom na to určeným a 

odchádza do triedy. Vyučujúcemu odovzdá písomné vyhlásenie (ďalej v texte).

 Preventívne meranie teploty bezdotykovým teplomerom zabezpečuje určený pedagogický 

zamestnanec 

Pokyny k personálnemu zabezpečeniu prevádzky ZUŠ 

 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí nepatria do 

rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 Ostatné činnosti v ZUŠ (upratovanie, administratíva) zabezpečujú tí nepedagogickí zamestnanci, 

ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 K rizikovým skupinám patria:

 tehotné ženy, 

 osoby staršie ako 60 rokov, 

 osoby      s pridruženými      chronickými      chorobami       a s oslabenou       imunitou  

(s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo     

s imunodeficientným syndrómom). 

 V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny chce aj napriek výnimke vykonávať prácu na 

pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do 

zamestnania.

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci ZUŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

návratom do zamestnania (príloha č. 1).

Pokyny – zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba 

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do ZUŠ, 

počas pobytu v budove a pri odovzdávaní dieťaťa zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk). 

 Dodržiava pokyny riaditeľky ZUŠ, ktoré upravujú podmienky konkrétnej ZUŠ na obdobie do 

konca školského roka 2019/2020.

 Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi ZUŠ, ktorý dieťa  prevezme  

 Dieťa má mať so sebou náhradné rúško.

 Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do ZUŠ alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní 

viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 Tlačivá v prípade potreby poskytne aj škola, zákonný zástupca však na vyplnenie použije 

vlastné pero. Odporúčame prísť s vyplneným tlačivom.



 S cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v ZUŠ, žiaci môžu prichádzať do ZUŠ 

len s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto 

osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

Pokyny k organizácii vzdelávania 

 
 

 ZUŠ obnovuje školské vyučovanie vo všetkých odboroch v pôvodných rozvrhoch pred 

mimoriadnym prerušením vyučovania, v jednotlivých triedach a odboroch

 Účasť žiakov je dobrovoľná

 Prezenčná forma vyučovania bude skrátená  o 10 min. na zabezpečenie hygienických opatrení

 Žiaci, ktorí nenastúpia na prezenčnú formu vzdelávania, pokračujú v dištančnej forme v čase 

svojej vyučovacej hodiny podľa pôvodného rozvrhu pred mimoriadnym prerušením vyučovania.

 Zamestnanci ZUŠ zabezpečia podľa možností dostatočné vzdialenosti medzi žiakmi 

zdržiavajúcimi sa v spoločných priestoroch (na chodbách a pod.)

 Žiaci zdržiavajúci sa na chodbách musia nosiť rúško, resp. inú náhradu, napr. šál, šatku. Pri 

pobyte v triedach počas vyučovania nemusia nosiť rúško. Vyučujúci sa počas vyučovania 

môže chrániť rúškom.

 Počas prestávok v kolektívnom vyučovaní sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede a minimalizujú 

svoj pohyb na chodbách a v priestoroch kultúrneho domu 



Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov 

 

 Pri ceste do ZUŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby obmedzia čas zdržiavania sa v budove kultúrneho domu (sídlo ZUŠ) na 

minimum (max. 10 minút pred začatím vyučovania, po jeho skončení opúšťajú budovu bez 

zdržiavania). Tento pokyn platí i na elokovaných pracoviskách.

 Sprevádzajúca  osoba   sa   v priestoroch   budovy   pohybuje   vždy   v rúšku,   resp.   v súlade   

s aktuálnymi hygienickými a epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom 

odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

 Zamestnanci školy nosia rúško. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško.

 Priestory ZUŠ, hygienické zariadenia a priestory umyvární sa dezinfikujú najmenej dvakrát 

denne a podľa potreby opakovane.

 Vyučujúci po každej vyučovacej hodine miestnosť vyvetrá a vydezinfikuje kľučky na dverách, 

dotykové plochy a použité hudobné nástroje .

 Osobitnú pozornosť bude venovať upratovací personál dezinfikovaniu vstupných priestorov, do 

ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, 

vypínačov, zábradlí a ich okolia.

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) 

pre bezpečné osušenie rúk.



 Upratovací  personál  bol  informovaný   a poučený   o sprísnených   podmienkach  upratovania 

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

a predmetov.

 Na smetných košoch sú odstránené vrchné uzávery košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt 

rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.





 Pri podozrení na COVID-19 
 

 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.

 Dieťa s možnými príznakmi COVID-19 počas dňa bude umiestnené do samostatnej miestnosti   

a po kontaktovaní zákonných zástupcov ho títo bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu 

COVID-19 ZUŠ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 Ak sa u zamestnanca ZUŠ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného 

dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku ZUŠ a opustí  ZUŠ v najkratšom možnom čase  

s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia 
 

 ZUŠ bude postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

 

 
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej umeleckej školy J. D. 

Matejovie, Liptovský Hrádok po  dobu  trvania  potreby  dodržiavania  epidemiologických  opatrení    a 

odporúčaní. Upravuje základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od 

štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších 

predpisov. 

 

 
V Liptovskom Hrádku, 10.mája 2020 

 

 

Mgr. Bronislava Majerčíková 

  riaditeľka ZUŠ Liptovský Hrádok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania 

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú 

späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID-19, resp. 

koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých 

zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z.. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

 

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 

odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som zamestnancom z rizikovej skupiny*: 

ÁNO NIE 

 

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. 
Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 

Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných ťažkostí a 

anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať 

zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so 

všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce. 

 

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 

zamestnancom) je postup rovnaký. 

 
Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie koronavírusom 

SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDPR.  

 
 

 

 

*nehodiace sa škrtnite 



Príloha č.2 

 

Vyhlásenie 
 

Vyhlasujem, že dieťa ...................................................................................,  

bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že 

regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 

dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


