
 

 

Prevádzka a vnútorný režim Základnej umeleckej školy Nemšová  

od 8.júna 2020 do konca školského roku 2019/2020 

 

1. Prevádzka Základnej umeleckej školy Nemšová 

Po dohode so zriaďovateľom bude Základná umelecká škola Nemšová otvorená od 8. 

júna 2020 do konca školského roku v čase od 7.00 do 16.00.  

Účasť žiakov na vyučovaní bude dobrovoľná. 

Vyučovanie bude prebiehať len pre žiakov hudobného odboru- individuálne vyučovanie, 

vyučovať sa bude len predmet Hra na nástroji, Spev a to na Ľuborčianskej ulici 2 

a v priestoroch Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 

Vyučovanie žiakov hudobného odboru na elokovaných pracoviskách, ako aj vyučovanie 

výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru v Nemšovej a na elokovaných 

pracoviskách bude prebiehať i naďalej dištančnou formou. 

 

2. Vnútorný režim základnej umeleckej školy 

Žiaci prichádzajú do školy vo vopred stanovenom čase po dohode s triednym učiteľom 

podľa rozvrhu na mesiac jún 2020. 

Vyučuje sa len hlavný predmet Hra na nástroji, Spev, vyučovanie hudobnej náuky bude 

prebiehať naďalej dištančnou formou. 

Vyučovanie budú mať žiaci v skrátených hodinách, max. 60 minút týždenne. 

 

3. Podmienky na zaistenie bezbečnosti a ochrany zdravia detí do konca 

školského roku 2019/2020 

Pred otvorením školy sú všetky priestory školy vydezinfikované dezinfekčnými 

prostriedkami. 

K dezinfekcii toaliet a dotykových plôch dochádza min. dvakrát denne. 

Toalety školy sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami. 

Používanie textilných uterákov je v škole zakázané. 

Používanie ventilátorov a ohrievačov je v škole zakázané. 

Na vyučovaní sa zúčastňuje len jeden pedagóg a jeden žiak. Účasť zákonného zástupcu je 

na vyučovaní zakázaná. 

 



 

 

Pedagogickí zamestnanci školy dbajú na pravidelné a časté vetranie triedy. 

Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť pri výchovno -vzdelávacom procese 

ochranné rúška alebo ochranný štít.  

V triede žiaci nemusia nosiť rúška. 

Pri pohybe mimo triedy v priestoroch školy sú žiaci  povinní nosiť rúško, pedagogickí 

zamestnanci rúško alebo štít. 

Nepedagogickí zamestnanci v škole nosia ochranné rúško alebo štít. 

Škola do konca školského roku neorganizuje žiadne interné ani externé akcie a súťaže. 

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

príznakom COVID-19 -zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie,hnačky, náhla strata čuchu 

a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest- nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Ak žiak v priebehu vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19, 

pedagogickí zamestnanec ho umiestni do samostatnej triedy a kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 

Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID- 19 v priebehu jedného 

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

najkratšom čase s použitím rúška. 

 

4. Dochádzka žiakov do školy 

Pri prvom nástupe do školy prinesie žiak alebo jeho zákonný zástupca písomné 

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

karanténne opatrenia. 

Žiak prichádza do školy podľa vopred stanoveného rozvrhu. 

Ak žiak prichádza v sprievode zákonného zástupcu, ten ho následne pri vstupe do budovy 

školy odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi školy.Vstup zákonných zástupcov žiakov 

či iných sprevádzajúcich osôb mimo zamestnancov školy je zakázaný. 

Službukonajúci zamestnanec odmeria žiakom vo vestibule telesnú teplotu bezdotykovým 

teplomerom a dohliadne na správnu dezinfekciu rúk žiakov.Žiak bude vpustený na 

vyučovanie až na základe zdravotného filtra. 

Zákonní zástupcovia žiakov alebo iné sprevádzajúce osoby žiakov sa zbytočne nezdržujú 

pred budovou školy, majú rúško a dodržiavajú od iných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej 

domácnosti odstup min. 2 metre. 

 

 



 

 

 

 

 

 


