
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej 

škole Krupina v školskom roku 2020/2021 
 

 

 

Mesto Krupina od 2. septembra 2020 obnovuje v Základnej umeleckej škole Krupina 

vyučovanie hudobného a výtvarného odboru v individuálnej a skupinovej forme 

vyučovania. 

 

Zelená fáza 

 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka 

alebo zamestnanca. 

 

Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ Krupina v školskom roku 

2020/2021 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, s výnimkou zákonných zástupcov žiakov prípravného štúdia a 1. ročníka 

ZUŠ. 

• V spoločných priestoroch budovy sa všetky osoby pohybujú s rúškom na tvári. V čase 

od 2. septembra 2020 do 14. septembra 2020 je používanie rúšok v učebniach školy 

pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané. 

• Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa čisté ochranné rúško a papierové 

jednorazové vreckovky. 

• Žiak pri prvej návšteve školy prinesie vyplnené a podpísané čestné prehlásenie 

o pobyte v zahraničí a účasti na hromadných podujatiach a písomné vyhlásenie o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. 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. 

• Pri vstupe do triedy a 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. 

 



Pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ Krupina v školskom roku 

2020/2021 týkajúce sa zamestnancov školy: 

 

• 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 a čestné vyhlásenie, 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 o 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 v prípade potreby a v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 

zabezpečí odmeranie teploty žiakovi bezdotykovým teplomerom a dohliadne na 

dezinfekciu rúk pri vstupe do triedy a pred hraním na hudobnom nástroji. 

• Všetci zamestnanci zabezpečujú pravidelné a dôkladné vetranie priestorov a podľa 

potreby (najmenej dvakrát denne) dezinfekciu dotykových plôch hudobných nástrojov, 

pracovných stolov, klávesníc počítačov, notových stojanov a kľučiek. 

• Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci nachádzajú, musí byť vykonávaná najmenej raz denne. 

• V prípade uzatvorenia školy triedni učitelia poskytujú dištančné vzdelávanie a 

poradenstvo žiakom a zabezpečujú komunikáciu so zákonnými zástupcami. 

• Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom 

čase s použitím rúška. 

• Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

• Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (napr. obava z nákazy, 

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na 

pracovisku, zamestnávateľ môže: 

- dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods.1 Zákonníka 

práce) alebo 

- ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oranžová fáza 

 

Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu na prípadnú červenú 

fázu. 

• Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia 

COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.  Žiaka alebo zamestnanca môže určiť 

ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. 

• Podozrivý žiak alebo zamestnanec nenavštevuje školu a škola do usmernenia 

príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči z dochádzky jeho úzke 

kontakty. 

 

• Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov alebo zamestnancov, prechádza sa do 

červenej fázy. 

 

 

Červená fáza 

 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, 

nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom alebo 

v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

 

• Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov alebo zamestnancov, 

zriaďovateľ môže rozhodnúť o zatvorení školy a prerušení prezenčnej formy 

vyučovania. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika. 

• Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ a rozhodnutí zriaďovateľa sa škola 

vracia do zelenej fázy. 

• Počas uzatvorenia školy bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Monika Jalšovská 

        riaditeľka ZUŠ Krupina 


