
Cirkevná základná umelecká škola, T. G. Masaryka 9, 98401 Lučenec 

 

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky, vnútorného režimu a podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy 

v období mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021, vydané na základe 

usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

1. Základné opatrenia 

1.1. Forma a obsah vyučovania a všetkých výchovno-vzdelávacích aktivít v čase mimoriadnej 

situácie prebieha v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými opatreniami. 

1.2. Nikto, kto vykazuje akékoľvek príznaky, ktoré zodpovedajú ochoreniu COVID - 19 

(príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest, zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná 

vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu), nesmie vstúpiť do budovy CZUŠ. 

1.3. Vyučovanie žiakov, ktorí nenavštevujú Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca v Lučenci, 

ktorá sídli v tej istej budove je organizované tak, aby sa v prípade kontaktu so žiakmi Cirkevnej 

ZŠ dodržali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia a odporúčané rozostupy. Aby sa v čo 

najväčšej miere zabránilo intenzívnemu kontaktu so žiakmi, ktorí nenavštevujú CZUŠ, výučba 

prebieha  v samostatných triedach CZUŠ a v triedach, kde nesídli ŠKD. Žiaci CZUŠ používajú 

na vstup do budovy  osobitne vyhradené vchody. 

1.4. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia a žiadosť Základnej školy v Divíne, CZUŠ spúšťa 

v školskom roku 2020/2021 prevádzku na elokovanom pracovisku v Divíne od 01. 10. 2020.  

1.5. V období od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020 sa škola riadi Špeciálnym usmernením MŠVVŠ 

SR počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021. 

1.6. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia a Špeciálne usmernenie počas obdobia 02.09- 

14.09.2020 začne vyučovanie predmetov v skupinovej forme( HN, VO, LDO, TO) od 

15.09.2020. 

 



 

2. Povinnosti pred nástupom do školy 

2.1. Riaditeľ vydá pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov CZUŠ, 

pred otvorením školského roku 2020/2021 kvôli prevencii nákazy COVID-19. 

2.2. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom CZUŠ zabezpečí pre všetkých zamestnancov 

dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné 

ochranné prostriedky.  

2.4. Všetci zamestnanci CZUŠ pri prvom nástupe do práce vyplnia dotazník o zdravotnom stave 

pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

2.5. Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do CZUŠ predkladá  písomné vyhlásenie 

o tom, že žiak neprejavuje príznaky infekčného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie. Takéto vyhlásenie zákonný zástupca následne predloží opäť po každom prerušení 

dochádzky žiaka do CZUŠ v trvaní viac ako 1 týždeň. 

3. Príchod a odchod žiakov 

3.1. Žiak z externého prostredia prichádza a odchádza na vyučovanie sám alebo v sprievode 

sprevádzajúcej osoby. Pri ceste na vyučovanie sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Sprevádzajúce osoby majú zákaz pohybovať sa v priestoroch školy. 

3.2. Zhromažďovanie osôb pred budovou CZUŠ je potrebné obmedziť na minimum. Žiak, ktorý 

prichádza na vyučovanie pri svojom príchode na vyučovanie pri vstupe do areálu školy, 

kontaktuje vyučujúceho zvonením alebo telefonicky. Sprevádzajúca osoba odprevadí žiaka 

k bráne školy, kde si ho vyučujúci preberie a zhodnotí, či neprejavuje známky prenosného 

ochorenia, tzv. zdravotný filter a dozrie na dezinfekciu rúk prostredníctvom automatického 

dávkovača, ktorý je umiestnený pri vstupe. Ak žiak spĺňa požiadavky pre účasť na vyučovaní, 

osoba, ktorá ho sprevádzala, okamžite opustí priestory školy. 



3.3. Počas pohybu na školskom dvore, spoločných chodbách a priestoroch, pedagóg zabezpečí, 

aby sa v čo najväčšej možnej miere spolu so žiakom vyhol stretnutiu so žiakmi Cirkevnej ZŠ. 

Po skončení vyučovania dohliada na to, aby žiak čo najskôr opustil priestory školy. 

3.4. Ak žiak navštevuje ŠKD v Cirkevnej ZŠ, pedagóg žiaka z ŠKD vyzdvihne a po hodine do 

ŠKD odprevadí s prísnym dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. 

4. Pracovno-právne vzťahy 

4.1. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne. 

4.2. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená 

klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, 

zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky, alebo ospravedlniť 

neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. c) 

Zákonníka práce. 

5. Hygienicko-epidemiologické opatrenia 

5.1. Zamestnanci a žiaci sú povinní absolvovať tzv. zdravotný filter - náhodné meranie telesnej 

teploty a dezinfekciu rúk  dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do areálu školy. 

5.1.1. . Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-

37,5 st. C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná 

telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich 

minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. C, nebude mu umožnené zúčastniť sa 

vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený 

vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí 

rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný 

zástupca, ktorý si dieťa vyzdvihne. 

5.2. Všetky osoby pohybujúce sa v spoločných vonkajších a vnútorných priestoroch (zborovňa, 

chodby, toalety) sú povinné mať nasadené rúška podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR. 

5.3. Žiak má pri sebe aj náhradné rúško a 2 ks balení hygienických vreckoviek. 



5.4. Pri samotnom vyučovaní pedagogický zamestnanec pri nosení rúška dodržiava aktuálne 

nariadenie ÚVZ SR. 

5.5. V miestnostiach, kde prebieha vyučovanie je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

5.6. Pri hlavnom vstupe do areálu a každom vstupe do budovy je zabezpečený automatický 

dávkovač s dezinfekčným prostriedkom na ruky. 

5.7. Každý vyučujúci má vo svojej triede zabezpečené antibakteriálne tekuté mydlo 

a jednorazové papierové utierky na utieranie rúk. Ak sa na výučbu používa spoločný hudobný 

nástroj, je po každej vyučovacej hodine pedagóg povinný zabezpečiť jeho dezinfekciu 

(dezinfekčnými obrúskami). 

5.8. Dezinfekcia priestorov, dotykových plôch a frekventovaných povrchov prebieha dvakrát 

denne, prípadne častejšie podľa potreby. Upratovanie toaliet prebieha dvakrát denne. Dôkladné 

čistenie všetkých miestností sa vykonáva raz denne. 

5.9. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadkov. 

6. Zákonný zástupca 

6.1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

6.2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

6.3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

základnej umeleckej školy v školskom roku 2020/2021.  

6.4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, alebo po každom 

prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako 1 týždeň písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie. 

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

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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 neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní ospravedlnená. 

7. Pedagogický zamestnanec 

7.1.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích aktivít volí tak, aby boli zaistené hygienicko- 

epidemiologické opatrenia podľa aktuálnych nariadení ÚVZSR a usmernení MŠŠVV SR. 

8. Pri podozrení na ochorenie 

8.1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 

COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

8.2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID- 19 škola informuje RÚVZ tak, ako 

je to v prípade iných infekčných ochorení. 

8.3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v čo najkratšom čase s použitím 

rúška. 

8.4. V prípade potvrdenia ochorenia COVID- 19 škola postupuje podľa usmernenia príslušného 

RÚVZ. 

 

Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie prispôsobujú nariadeniam 

v zmysle Manuálu pre školy- zelená, oranžová a červená fáza a podľa potreby je možné 

ich trvanie predĺžiť. 

        

 

 

V Lučenci dňa 31.08.2020 

Bc. Eva Ticháková, DiS. art. 

        riaditeľka školy 

 


