
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej 

škole Krupina do konca školského roku 2019/2020 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 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 a č. OLP 4204/2020z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 

obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, v základných umeleckých 

školách na účel individuálneho vyučovanie s jedným žiakom. 

 

Mesto Krupina obnovuje od 8. júna 2020 vyučovanie v Základnej umeleckej škole 

Krupina v individuálnej forme vyučovania. 

 

 

Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ Krupina do konca 

školského roku 2019/2020 týkajúce sa žiakov a zákonných zástupcov: 

 

• Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy 

nepohybujú. 

• Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa v spoločných priestoroch školy 

pohybujú v rúškach. Pri individuálnom vyučovaní v triede si žiak a pedagóg môže 

zložiť rúško, pokiaľ je medzi nimi dodržaná vzdialenosť 2 m alebo pedagóg vyučuje 

s ochranným štítom. 

• Žiak pri prvej návšteve školy prinesie vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného 

zástupcu o zdravotnom stave žiaka. V prípade ak žiak ochorie, zákonný zástupca to 

oznámi riaditeľke školy a žiak po uzdravení prinesie na prvú vyučovaciu hodinu nové 

vyhlásenie. 

• Po príchode do školy si žiak odchádza umyť ruky obvyklým spôsobom, ktorý je 

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Bežné mydlá sú 

nahradené antibakteriálnymi mydlami s bezdotykovou aplikáciou. Pri každom 

umývadle sú k dispozícii jednorazové papierové utierky na osušenie rúk. 

• Pred vstupom do triedy triedny učiteľ alebo poverený zamestnanec odmeria žiakovi 

telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom. 

• Pred začiatkom hry na hudobnom nástroji si žiak vydezinfikuje ruky dezinfekčným 

gélom, ktorý je umiestnený na chodbe alebo v učebni.  

• Žiaci sa nesmú zhromažďovať na chodbách školy, príchod si naplánujú max. 5 min. 

pred začiatkom vyučovacej hodiny a po skončení ihneď opúšťajú budovu školy. 

V prípade nepriaznivého počasia môžu čakať v zakrytých priestoroch exteriéru školy 

v ochranných rúškach. 

• 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 ZUŠ. 

• Ak žiak počas vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov COVID- 19, bude 

umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ následne kontaktuje zákonného 

zástupcu, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu COVID – 19 

škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

 



Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ Krupina do konca 

školského roku 2019/2020 týkajúce sa zamestnancov školy: 

 

• Triedni učitelia v období od 1. do 7. 6. 2020 zistia telefonicky alebo mailom záujem 

rodičov a žiakov o individuálne vyučovanie hry na hudobných nástrojoch a dohodnú 

nový rozvrh hodín individuálneho vyučovania tak, aby bolo možné dodržať všetky 

hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

• Poučia žiakov a zákonných zástupcov žiakov o zavedených opatreniach školy 

v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID – 19. 

• Pri ceste do školy sa zamestnanci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom 

stave pred návratom do zamestnania, ktorý následne odovzdajú riaditeľke školy. 

• V spoločných priestoroch školy sa všetci zamestnanci pohybujú v rúškach alebo 

ochranných štítoch. Pri individuálnom vyučovaní si pedagóg môže zložiť rúško, 

pokiaľ dodrží odstup 2 m od žiaka alebo vyučuje s ochranným štítom. 

• Triedny učiteľ pri prvej vyučovacej hodine prevezme od žiaka vyhlásenie zákonného 

zástupcu a poučí ho hygienicko-epidemiologických opatreniach súvisiacich 

s príchodom a odchodom zo školy a počas vyučovania. Vyhlásenie v ten istý deň 

odovzdá riaditeľke školy a informuje ju o prípadných podozreniach na ochorenie. 

• Triedny učiteľ zabezpečí odmeranie teploty žiakovi bezdotykovým teplomerom a 

dohliadne na dezinfekciu rúk pred hraním na hudobnom nástroji. 

• Všetci zamestnanci zabezpečujú pravidelné a dôkladné vetranie priestorov a podľa 

potreby dezinfekciu dotykových plôch hudobných nástrojov, pracovných stolov, 

klávesníc počítačov, notových stojanov a kľučiek. 

• Triedni učitelia naďalej poskytujú poradenstvo žiakom, ktorí nebudú využívať 

prezenčnú formu vyučovania a zabezpečujú komunikáciu so zákonnými zástupcami 

týchto žiakov. 

 

 

Pokyny riaditeľky školy pre hodnotenie a organizácii záverečnej a postupovej skúšky: 

 

• Priebežné hodnotenie žiakov má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej 

žiakom počas procesu učenia sa. Má predovšetkým motivačnú funkciu, pedagóg 

pomáha žiakovi pomenovať chyby, ktoré robí a navrhuje postup pri ich odstraňovaní.  

• Pri priebežnom a záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania. 

• Počet vymeškaných vyučovacích hodín v druhom polroku sa bude rátať od 1. februára 

2020 do 12. marca 2020 vrátane. 

• Niektoré vyučovacie predmety, ktoré boli pôvodne klasifikované, nebudú hodnotené 

z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou, plnohodnotnou 

realizáciou. V hudobnom odbore sa jedná o tieto vyučovacie predmety: štvorručná hra, 

improvizácia, hra z listu, komorná hra, zborový spev a hra v orchestri. 

• Záverečná skúška sa v školskom roku 2019/2020 vykonáva administratívne. 

• Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu 



a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu 

a stupňa štúdia. 

• Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje 

na jednotku, 2,5 sa zaokrúhľuje na dvojku a 3,5 sa zaokrúhľuje na trojku. Aritmetický 

priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 

0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 

• V hudobnom odbore budú v záverečnej skúške hodnotené vyučovacie predmety: 

hlavný nástroj (hra na klavíri, hra na husliach, hra na akordeóne, hra na zobcovej 

flaute, hra na klarinete) a hudobná náuka. 

• Vo výtvarnom odbore budú hodnotené vyučovacie predmety: kresba, maľba, 

modelovanie a dekoratívne činnosti. 

• V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu 

hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý. 

• Žiaci prípravného štúdia postupujú do prvého ročníka prvej časti základného štúdia 

bez vykonania postupovej skúšky. 

 

 

Pokyny riaditeľky školy pre organizáciu prijímacích skúšok: 

 

• Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 22. do 26. 

júna 2020 v kancelárii riaditeľky školy v budove na Svätotrojičnom námestí č. 7 

v čase od 13.00 do 17.00 za obvyklých hygienických podmienok.  

• V školskom roku 2020/2021 bude otvorený hudobný a výtvarný odbor. 

• V hudobnom odbore sa bude vyučovať hra na klavíri, hra na husliach, hra na viole, hra 

na akordeóne, hra na organe, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete a trúbke, 

spev a hlasová výchova. 

• Zákonný zástupca má možnosť stiahnuť si z webovej stránky školy prihlášku na 

štúdium, čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov a priniesť ich so 

sebou vyplnené a podpísané. Uvedené dokumenty môže poslať aj mailom 

(zuskrupina@stonline.sk) alebo poštou na adresu školy (ZUŠ Krupina, Svätotrojičné 

námestie č.7, Krupina 96301). 

• Pri zápise do hudobného odboru zákonný zástupca privedie aj dieťa, kritériá pre 

prijatie sú dostupné na webovej stránke školy (pre uchádzačov). 

• Pri zápise do výtvarného odboru prítomnosť dieťaťa nie je nutná. 

• Žiaci, ktorí základnú umeleckú školu navštevovali v školskom roku 2019/2020 

nemusia  vypisovať novú prihlášku, nahlásia sa 2. septembra 2020 u svojich triednych 

učiteľov a dohodnú si rozvrh hodín v novom školskom roku.  

• Čestné vyhlásenie podpisuje zákonný zástupca každého žiaka a musí byť doručené 

triednemu učiteľovi najneskôr do 15. septembra 2020. 

• Po 15. septembri nových žiakov nezapisujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Monika Jalšovská 

        riaditeľka ZUŠ Krupina 


