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ÚVOD 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky v ZUŠ Krompachy 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických 

opatrení a odporúčaní.  

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 

aj ako  ÚVZ SR). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej 

aktualizácii.  

Ak bude potrebné, zriaďovateľ konzultuje s regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

Zúčastnená osoba bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať: 

Ø  žiak – triednym učiteľom 

Ø  pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy - oboznámením sa s dokumentom 

a následným podpisom dokumentu 

Ø  zákonný zástupca – písomne triednym učiteľom 

 

 

Zelená fáza 

 

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA  

• ZUŠ zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok 

nemôže nastúpiť dieťa/žiak do základnej školy (príloha č. 1). 

• Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby 

boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. 

• Pedagogickí zamestnanci ZUŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami, podľa svojho uváženia a možností zabezpečia 

rozostupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  procese. 

 



ZRIAĎOVATEĽ 

K začiatku školského roka:  

• Vydá riaditeľovi ZUŠ pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie 

priestorov pred otvorením prevádzky ZUŠ, kvôli prevencii nákazy COVID-19. 

• V spolupráci s riaditeľom ZUŠ zabezpečí pre všetkých zamestnancov ZUŠ dostatok 

dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné 

ochranné prostriedky.  

• Pre prevádzku ZUŠ zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov 

a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.  

• V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZUŠ, bezodkladne rieši 

vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.  

• Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-

19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – 

koncertná sála. Miestnosť štandardne slúži aj na iné účely, ak je však do nej 

umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného 

ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom bude dôkladne vydezinfikovaná 

(podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná. 

 

RIADITEĽ 
K začiatku školského roka: 

• Zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným 

prostriedkom. 

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia zdravotný dotazník 

zamestnanca a vyhlásenie pred nástupom do školy (príloha č. 2).  

• Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni 

zdravotný dotazník zamestnanca pred opätovným nástupom do zamestnania - 

ak nie je na pracovisku viac ako 3 dni (príloha č. 2a).  

• Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku ZUŠ.  

• V prípade, že u dieťaťa/žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené 

ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť 

Oranžová a Červená fáza.  

 



ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 

• Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ 

v školskom roku 2020/2021 (umiestnené na chodbe a webe školy: 

www.zuskrompachy.eu). 

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

• Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky. 

• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ zdravotný dotazník pred 

začiatkom šk. roka a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (príloha č. 3). 

• Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá 

písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka (príloha č. 4). 

• Vstup jedného zákonného zástupcu príp. inej sprevádzajúcej osoby do ZUŠ je 

povolený iba s novoprijatými žiakmi (do prípravného alebo prvého ročníka 

ZUŠ). 

• Na vyučovanie prichádza iba zdravý žiak, ak má nádchu, kašeľ, bolesti hlavy a pod. 

nesmie prísť do školy. 

• V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.  

• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak 

bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 

dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je 

dieťa (žiak) zo školy vylúčené. 

 

 

 

 



Všeobecné opatrenia 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú 

založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.  

 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 

skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.  

 

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia 

bodov s frekventovaným dotykom. 

 

Nad rámec zelenej fázy ZUŠ odporúča: 

• Sprevádzajúca osoba sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje s výnimkou 

novoprijatých žiakov (do prípravného a prvého ročníka ZUŠ).  

• Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred ZUŠ. 

• ZUŠ v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri 

vstupe do budovy. 

• Žiak si pred vyučovaním odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade 

s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. 

• Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZUŠ a odporúčame aj v triedach 

(okrem tried tanečného odboru a dychového oddelenia – hre na zobcovú, 

altovú, priečnu flautu a speve). 

• Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

• Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo 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 trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame 

vetranie.  



• ZUŠ bude opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel 

pri kašľaní a kýchaní. 

• Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, 

likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 

• Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívame uterák. 

• 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. 

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

a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva  najmenej raz denne. 

• Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí). 

• Zo smetných košov odstráni vrchné uzávery, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk 

s košom pri zahadzovaní. 

 

PRI PODOZRENÍ NA OCHORENIE  

• 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 v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 

bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej 

miestnosti, budú ihneď kontaktovaní zákonní zástupcovia žiaka, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú.  

• Ak sa u zamestnanca ZUŠ 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.  



• V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami 

z Oranžovej fázy tohto dokumentu. 

 

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY 

• Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. 

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

nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne 

a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

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

Zákonníka práce) alebo 

o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy 

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

 

 Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky ZUŠ po dobu trvania 

potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní, bude pravidelne aktualizovaný 

v zmysle nariadení ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a podľa aktuálnych potrieb a podmienok školy – 

formou dodatkov. 

 

     spracoval riad. školy: Jozef Salanci, DiS.art 
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Príloha 1 

Oznam zákonným zástupcom, 

sprevádzajúcim osobám, deťom a 

žiakom 

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), ako aj inej 
infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov 
školy. 

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné 
telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre 
deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav 
nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom 
nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak 
preukáže prehlásením o bezinfekčnosti 
podpísaným zákonným zástupcom. 



Príloha 2 

 

 



Príloha 2a 

 

 



Príloha 3 

 

 



Príloha 4 

 

 



Príloha 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENO DÁTUM 
OBOZNÁMENIA PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


