
 Z  Á  K  L  A  D  N  Á     U  M  E  L  E  C  K  Á      Š  K  O  L  A 
 J. Fabiniho 1                         052 01 Spišská Nová Ves 

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov  

Základnej umeleckej školy  J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves  

upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZUŠ J. Fabiniho 1 Spišská Nová 

Ves v období od 2. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR 

a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre 

školský rok 2020/2021 

1 Všeobecné pravidlá 

ZELENÁ FÁZA 

1. V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie pri rešpektovaní opatrení a rozhodnutí 

Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ako ÚVZ SR) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (ďalej ako MŠVVaŠ SR). 

 

2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 

(zvýšená teplota, zvracanie, hnačky a pod.) nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

 

3. Dieťa, ktoré prejavuje známky ochorenia nebude vpustené na vyučovanie. 

 

4. Pred prvým nástupom žiaka  na vyučovanie zákonný zástupca žiaka alebo žiak odovzdá 

triednemu učiteľovi  vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie na zápise 02.09.2020 alebo na prvej 

vyučovacej hodine. (Príloha 1 alebo môžete použiť rovnaké vyhlásenie ako v ZŠ a SŠ). 

 

5. Po každom prerušení vyučovania dlhšom ako týždeň predkladá zákonný zástupca alebo žiak 

podpísané písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo dospelého žiaka  o bezinfekčnosti (o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie). (Príloha 2) 

 

6. Vstup do budovy je dovolený iba cez hlavný vchod. Pri východe je možné použiť aj bočné vchody. 

 

7. Vstup do budovy je dovolený iba žiakom ZUŠ, s výnimkou prvého stupňa a PŠ (PŠ, 1.- 3. ročník), 

ktorých môže sprevádzať maximálne jedna osoba a to na nevyhnutne obmedzený čas sprevádzania 

dieťaťa do triedy. Maximálny čas sprevádzajúcej osoby vo vnútri školy je 10 minút.  

 

8. Rodič alebo iná sprevádzajúca osoba  môže na svoje dieťa počkať v parku pred budovou školy 

a v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy, prípadne v miestnosti určenej pre rodičov. 

 

9. Po vstupe do budovy si dieťa a sprevádzajúca osoba dezinfikuje ruky prípravkom na to určeným. 

 

10. Vstup do budovy je pre všetky osoby povolený iba s ochranou tváre (rúškom), ktorú pre žiakov 

zabezpečí rodič. 

 

11. Nosenie rúška je na chodbách a mimo vlastnej triedy povinné.  

 



12. Žiaci sa nesmú pohybovať po chodbách alebo čakať na vyučovanie na lavičkách  

na chodbách v škole. Dovolený je iba nevyhnutný presun z triedy do triedy na vyučovanie. Platí  

do 18.09.2020 

 

13. Na toaletách sa nepoužívajú textilné uteráky na utretie rúk. Odporúčame, aby si žiaci doniesli do 

triedy vlastné vyťahovacie papierové servítky a toaletný papier. Budú uskladnené v ich 

triedach. 

 

14. V prípade zistenia príznakov na COVID-19  v čase vyučovania, dieťa bude umiestnené v izolačnej 

miestnosti (veľká zborovňa). Triedny učiteľ bude okamžite kontaktovať rodiča, aby si svoje dieťa 

prevzal do domácej liečby. Zákonný zástupca je povinný kontaktovať lekára a následne rešpektovať 

pokyny lekára alebo RÚVZ. Rovnako je povinný oznámiť lekárovi, že jeho dieťa je žiakom aj  

ZUŠ J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves. 

 

15. V prípade zistenia príznakov na COVID-19  u dospelého žiaka v čase vyučovania, ten opustí budovu 

ZUŠ v čo najkratšom čase, v prípadne bude kontaktovaný rodič, aby si žiaka odviedol do domácej 

liečby. Za ten čas bude dospelý žiak umiestnený v izolačnej miestnosti (veľká zborovňa). Dospelý 

žiak je povinný kontaktovať lekára a následne rešpektovať pokyny lekára alebo RÚVZ. Rovnako je 

povinný oznámiť lekárovi, že jeho dieťa je žiakom aj ZUŠ J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves. 

 

2 Organizácia príchodu žiakov na vyučovanie a presun  

na vyučovacie hodiny v škole  
 

Hudobný odbor – individuálne vyučovanie (hudobný nástroj/spev) 

 

1. Do 14.09. 2020 si bude učiteľ preberať svojich žiakov vo vestibule ZUŠ  

po dohode s rodičom. Žiak/zákonný zástupca prezvoní učiteľovi, že sa nachádza v škole a učiteľ si ho 

prevezme. Ak ide o staršieho žiaka od druhej časti prvého stupňa, žiak môže vojsť na vyučovanie aj bez 

sprievodu učiteľa. Je to dovolené iba v prípade, že ide len na individuálnu hodinu. Ak vchádza  

na vyučovanie skupinovej formy, čaká na príchod vyučujúceho vo vestibule, prípadne vonku. 

 

2. Po 14.09. 2020 v prípade priaznivých podmienok, bude vstup žiakov do budovy povolený aj bez 

sprievodu učiteľa. Platí však, že rodič môže vstúpiť do budovy s dieťaťom len na obmedzený čas 

sprevádzania do triedy. Potom musí budovu opustiť. 

 

3. Ak sa žiakovi skončí vyučovanie, okamžite opustí budovy školy. Na rodiča môže počkať vo vestibule, 

prípadne v parku v areály ZUŠ. Vo vestibule bude zabezpečená služba. 

 

4. Ak má žiak viac hodín po sebe, na ďalšiu vyučovaciu hodinu čaká v triede, kde sa mu skončilo 

predchádzajúce vyučovanie a na ďalšiu skupinovú hodinu sa presunie s rúškom na tvári až tesne pred jej 

začiatkom.  

 

5. Ak sa žiakom skončila skupinová vyučovacia hodina a po nej nasleduje individuálna hodina, žiak sa 

s rúškom na tvári  okamžite presunie do triedy individuálneho vyučovania a čaká na začiatok hodiny. 

 

6. Ak žiak hudobného odboru čaká na vyučovanie v inom umeleckom odbore  po individuálnej hodine, 

čaká v triede individuálnej výučby a na ďalšie vyučovanie sa presunie s rúškom na tvári až tesne pred  jej 

začiatkom. 



 

7. Obmedzené presúvanie žiakov po škole platí minimálne do 18.09.2020. V prípade nepriaznivého 

vývoja aj dlhšie. 

 

8. Žiaci si nosia  vlastné hudobné nástroje. 

  

9. Na hodine sa zakazuje sa požičiavanie dychových nástrojov alebo iných hudobných nástrojov, na 

ktorom hrá pedagóg alebo hudobné nástroje iného žiaka. 

 

10. Po každej vyučovacej hodine sa vyvetrá  miestnosť. 

 

11. Na konci vyučovania každý učiteľ dezinfikuje kľučky, klávesový nástroj prípravkom na to určeným 

a vyvetrá triedu. 

 

12. Po každom žiakovi v hudobnom odbore sa dezinfikujú klávesové nástroje.  

 

Hudobný odbor-skupinové vyučovanie  

 

1. V hudobnom odbore bude v mesiaci september prebiehať skupinová forma výučby (s väčším počtom 

žiakov ako 4) – spevácky zbor, orchester, komorná hra, súborová hra vo veľkej alebo malej koncertnej 

sále pri dodržaní potrebných rozostupov.  

 

2. Na všetkých vyučovacích hodinách používajú rúška všetci žiaci aj učitelia povinne  

do 14.09.2020, v prípade nepriaznivého vývoja aj dlhšie. Okrem speváckeho, komorného zboru a  

dychovej hry, kde nie  sú rúška počas vyučovania povinné pre žiakov. Učiteľ používa ochranný štít. 

 

3. Po 14.09. 2020 v prípade priaznivých podmienok, bude vstup žiakov do budovy povolený aj bez 

sprievodu učiteľa. Platí však, že rodič môže vstúpiť do budovy s dieťaťom len na obmedzený čas 

sprevádzania do triedy. Potom musí budovu opustiť. 

  

4. Vyučovanie môže prebiehať aj v exteriéri – pred budovou v parku, prípadne v altánku. 

 

5. Skupiny sa nesmú medzi sebou miešať ani byť v kontakte. Skupina, ktorej skončilo vyučovanie, opustí 

priestory školy v čo najkratšom čase v sprievode učiteľa. Učiteľ následne zabezpečí vetranie a 

dezinfekciu triedy – lavice/kľučky/klávesnice na PC a pod. žiak počká na rodiča vo vestibule, prípadne 

pred budovou školy. 

 

6. Žiaci nečakajú na chodbe pred triedou na skupinovú formu vyučovania (hudobná náuka, orchester, 

komorná hra, ľudová hudba, spevácky zbor súbor a iné). Čakajú vo vestibule alebo vonku, ak prišli na 

prvú vyučovaciu hodinu alebo v triede individuálnej výučby. Na hodinu sa presúvajú s rúškom na tvári 

tesne pred jej začiatkom. 

 

7. Učiteľ včas informuje (mail/telefón) skupinu, žiakov a zákonných zástupcov o organizácii nasledujúcej 

vyučovacej hodiny – napr. čas od-do, stretnutie vo vestibule, v parku pred budovou a pod. 

 

8. Žiaci, ktorí prichádzajú na prvú vyučovaciu hodinu skupinovej formy a nemali predtým individuálnu 

hodinu, čakajú vo vestibule na príchod učiteľa, ktorí ich odprevadí do triedy. 

 

9. Ak má žiak viac hodín po sebe v skupinovej forme a má prestávku, presúva sa späť  

do triedy individuálneho vyučovania, prípadne do vestibulu/čakacej miestnosti a na ďalšiu skupinovú 



hodinu prichádza až tesne pred jej začiatkom. Ak má hodiny tesne po sebe, na ďalšiu hodinu sa presúva 

okamžite.  

 

10. Obmedzené presúvanie žiakov po škole platí minimálne do 18.09.2020. V prípade nepriaznivého 

vývoja aj dlhšie. 

 

Tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor 

 

1. Žiaci používajú  rúška na vyučovaní povinne vo výtvarnom odbore do 14.09.2020. V literárno-

dramatickom a tanečnom odbore sú rúška na vyučovaní odporúčané.  

 

2. V prípade priaznivého počasia je možné organizovať vyučovacie hodiny vonku – v parku pred 

budovou alebo vzadu v časti, kde je umiestnená besiedka. Nie je dovolené organizovať vyučovanie mimo 

areál školy. 

 

3. Žiadne dieťa nečaká na hodinu pred triedou na chodbe. 

 

4. Učiteľ si prevezme žiakov vo vestibule, prípadne pred vchodovými dvermi, kde budú naňho čakať. 

 

5. Učiteľ včas informuje (mail/telefón) žiakov a zákonných zástupcov o organizácii nasledujúcej 

vyučovacej hodiny – čas od-do, stretnutie vo vestibule, v parku pred budovou a pod. 

 

6. Skupiny sa nesmú medzi sebou miešať ani byť v kontakte. Skupina, ktorej skončilo vyučovanie, odíde 

z triedy v čo najkratšom čase v sprievode učiteľa. Následne učiteľ zabezpečí vetranie a dezinfekciu triedy 

a preberie si čakajúcu skupinu vo vestibule, až tak môže začať ďalšie vyučovanie ďalšej skupiny.  

 

7. Po 14.09. 2020 v prípade priaznivých podmienok, bude vstup žiakov do budovy povolený aj bez 

sprievodu učiteľa. Platí však, že rodič môže vstúpiť do budovy s dieťaťom len na obmedzený čas 

sprevádzania do triedy. Potom musí budovu opustiť. 

 

8. Obmedzené presúvanie žiakov po škole platí minimálne do 18.09.2020. 

 

9. V tanečnom odbore budú po každej skupine dezinfikované baletné tyče, lopty, kľučky a iné pomôcky, 

s ktorými prišli žiaci do styku. 

 

10. V tanečnom a literárno-dramatickom odbore sa odporúča, aby sa vo vyučovaní obmedzil fyzický 

kontakt medzi žiakmi na minimum a ak to situácia dovolí, aby boli dodržiavané bezpečnostné rozostupy 

v triede medzi žiakmi. 

 

11. Vo výtvarnom odbore sa odporúča, aby každý žiak mal svoje vlastné maliarske potreby. Učiteľ 

zabezpečí  dezinfekciu lavíc po každej skupine a vetranie triedy. 

 

3 Pravidlá nosenia rúšok  

V čase od 02. 2020 do 14.09.2020 

Nosenie rúšok v spoločných priestoroch a mimo vlastných tried 



 Používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov povinné v spoločných priestoroch (chodba 

a mimo vlastných tried). 

Nosenie rúšok počas vyučovania vo vlastných triedach 

 Hudobný odbor: 

 Individuálna výučba (jeden žiak-jeden učiteľ) – nosenie rúška odporúčané 

 Skupinové vyučovanie – komorná hra, hudobná náuka, orchester, štvorručná hra, ľudová hudba: 

povinné pre všetkých žiakov a učiteľov – nosenie rúška povinné 

 Spevácky zbor, ľudový spev – bez rúšok pri dodržaní rozostupov (vyučovanie bude prebiehať vo 

veľkej koncertnej sále) 

 Komorná hra dychové nástroje – bez rúšok (dodržanie rozostupov, vyučovanie bude prebiehať vo 

veľkej koncertnej sále, malej koncertnej sále, príp. vo väčších triedach) 

 

 Výtvarný odbor: 

 Vo všetkých častiach a stupňoch – povinné nosenie rúšok. 

 

 Tanečný odbor 

 Pre všetkých žiakov – nosenie rúška odporúčané. V prípade, že žiaci nebudú mať rúška, je potrebné 

dodržiavať odstup medzi žiakmi a zvážiť fyzický kontakt a dotyky žiakov počas vyučovania. 

 

 Literárno-dramatický odbor: 

 Pre všetkých žiakov – nosenie rúška odporúčané. V prípade, že žiaci nebudú mať rúška, je potrebné 

dodržiavať odstup medzi žiakmi a zvážiť fyzický kontakt a dotyky žiakov počas vyučovania. 

 

V čase od 14.09. 2020 

Nosenie rúšok v spoločných priestoroch a mimo vlastných tried 

 Používanie rúšok v interiéri školy pre všetkých žiakov povinné v spoločných priestoroch (chodba 

a mimo vlastných tried) do zrušenia povinnosti nosenia rúšok v interiéry ÚVZ SR alebo inými 

príslušnými úradmi. 

Nosenie rúšok počas vyučovania v triedach  

Pre všetky odbory platí odporúčanie nosenia rúšok do doby zrušenia povinnosti nosenia rúšok v interiéry 

ÚVZ SR. 

 

Súčasťou pokynov sú prílohy: 

P1 – dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pre začiatkom školského roka 

P2 – vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 27.08. 2020     Mgr. Mariana Kacvinská, riad. ZUŠ 

 



Príloha 1 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa  
pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Meno dieťaťa:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 
2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby 
školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa v  procese vzdelávania a výchovy. 

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa: 

Vyhlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej 
republiky: 

ÁNO NIE 

Vyhlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia1 v termíne od 17. 8. do 1. 9. 
2020: 

ÁNO NIE 

 

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav 
dieťaťa a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa v častom kontakte do 
16.9.2020. 

 

V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a  chuti, hnačka, bolesti 
hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne 
kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa 
nenavštevuje školu/školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom. 

 

Ďalej vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – 
„červených krajín“,  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, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu 
ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami)2. 

Podpis zákonného zástupcu:  

Príloha 2 

 

                                                           
1
 pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa  a k nariadeniu karantény. 



Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, 

začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý 

skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený 

sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát 

denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny 

úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 

zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by žiak, 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, vírusový zápal pečene, zápal mozgových 

blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 

 

 

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

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

 


