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Organizácia a podmienky vzdelávania Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Komenského 8 v Starej Ľubovni v školskom roku 2020/2021 

 

Cieľom týchto pokynov je stanoviť základné prevádzkové podmienky Súkromnej základnej 

umeleckej školy Komenského 8 v Starej Ľubovni po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Pokyny 

rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR („ÚVZ SR“).  

Predstavujú platné opatrenia a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú 

prílohou týchto pokynov. Základná škola ich bude realizovať podľa svojich možností a o 

všetkých skutočnostiach bude informovať:  

 zákonných zástupcov žiakov – riaditeľkou školy, triednym učiteľom a na webovej stránke 

školy, 

 pedagogických a nepedagogických zamestnancov – pracovná porada,  

 žiakov – triednym učiteľom v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného na 

dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.  

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 2. 

septembra do 15. septembra 2020. SZUŠ Komenského 8 sa riadi manuálom MŠVVaŠ SR a 

usmerneniami RÚVZ. V zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. semafor – 

tri fázy chodu škôl – zelená, oranžová a červená. Bližšie informácie k jednotlivým fázam si 

nájdete na https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skdcvc-zus-jazykove-

skoly/ alebo na webovom sídle školy. 

Vnútorný režim a prevádzka SZUŠ: 

 Začiatok výchovno-vzdelávacieho procesu bude 16. septembra, pokiaľ sa 

nezhorší epidemiologická situácia.  

 Zamestnanci školy podstúpili test na Covid – 19 ešte pred začiatkom vyučovacieho 

procesu.  

 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.  

 Škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy, a to 

dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.  

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy 

písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 Žiak si po príchode do školy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v 

súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. V každom ateliéri 

je zabezpečené dezinfekčné mydlo a papierové utierky.  

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s 

aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo 
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ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch 

nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie.  

 Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.  

 Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov.  

 Raz denne je zabezpečené dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy 

nachádzajú. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná priebežne a podľa potreby. 

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

zahadzovaní odpadu.  

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 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 

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

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, 

rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a 

riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie 

karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast. 

 V prípade potvrdenia ochorenia škola postupuje podľa usmernenia miestneho 

príslušného RÚVZ. 

 

V Starej Ľubovni dňa 11. 09. 2020 

 

 

Mgr. Magdaléna Šipošová  

  poverená riadením školy 


