
 
 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
  

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 

  

       

 
V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe 
Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 28. mája 2020 
podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR 
č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020 a č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 ktorým sa  obnovuje školské vyučovanie, ak 
tak rozhodne zriaďovateľ,  
 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako zriaďovateľ, 
 
po zvážení všetkých miestnych špecifík, personálnych, materiálnych a  priestorových možností, 
 

rozhodlo od 8. júna 2020 otvoriť 
 
Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta, Panenská ul. č. 11 
Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20 
Základnú umeleckú školu, Vrbenského ul. č. 1 
Základnú umeleckú školu, Istrijská ul. č. 22 
Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3  

 

Týmto tiež vydáva pokyn riaditeľom dotknutých základných umeleckých škôl na zabezpečenie dôkladného 

čistenia priestorov školy a dezinfekcie priestorov pred otvorením po mimoriadnom prerušení 

prevádzky školy. 

 
V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZUŠ bezodkladne rieši vzniknutú situáciu s miestne 

príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej umeleckej školy a zákonnými zástupcami. 

 

 

Čl. 1 Riaditeľ 

 
1) Vydá pokyny, upravujúce podmienky konkrétnej základnej umeleckej školy na obdobie do konca 

školského roku 2019/2020 vo veciach: 
a) prevádzky a vnútorného režimu základnej umeleckej školy do konca školského roku 2019/2020, 

nie je potrebné zaslanie na posúdenie na RÚVZ; 
b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov; 
c) rozvrhnutie pracovného času v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. 

 
2) Zverejní vo vstupných priestoroch školy informácie „Pokyny pre žiakov a učiteľov“, ktoré musia byť 

zverejnené v priestoroch škôl ku dňu otvorenia; tieto informácie sú zverejnené aj na stránke: 
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Covid_pravidla_A4.pdf 

 
3) Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej umeleckej školy vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 

 

4) Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov, 
zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku školy, ak zriaďovateľ rozhodne o 
ich otvorení. 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Covid_pravidla_A4.pdf
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5) Odporučí zákonným zástupcom, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením 
ochorenia COVID – 19 v základnej umeleckej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so 
žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

 

6) Zabezpečí každodenný zdravotný filter, meranie teploty žiakov, ktoré vykoná zamestnanec školy 
bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy. 

 
7) Preškolí (zabezpečí preškolenie) a vedie dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, 

všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec 
ohľadom ochorenia COVID-19. 

 
8) Upraví frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v škole (druhy používaných čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a vedie súvisiacu dokumentáciu. 
 
 

Čl. 2 Personálne zabezpečenie prevádzky ZUŠ 
 

1) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú  pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí 
nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. Toto opatrenie sa týka aj 
zamestnancov pracujúcich na nejakú formu „dohody“. 

 

2) Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria 
do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. 

 

3) K rizikovým skupinám patria:  
a) tehotné ženy, 
b) osoby staršie ako 60 rokov, 
c) osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou,  

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným 
syndrómom). 

 
4) V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí 

túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. 
 

5) Je nevyhnutný nástup pedagogických zamestnancov, zabezpečujúcich individuálne vyučovanie, na 
pracovisko. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej umeleckej škole sa považuje 
za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení školy a zákonný zástupca dieťaťa neprejaví 
záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa. Výučba v tomto 
prípade pokračuje doterajším spôsobom v online prostredí. Dôvodom tohto odstavca je v prípade 
otvorenia školy zabezpečiť a ponúknuť individuálne osobné vyučovanie všetkým príslušným žiakom 
školy. Online výučba („home office“) je možná iba v prípade, kedy patrí pedagogický zamestnanec 
do ohrozenej skupiny, alebo v prípade, keď zákonný zástupca žiaka, alebo samotný žiak, nesúhlasí 
s osobnou výučbou a trvá na online výučbe. 

 
 

Čl. 3 Zamestnanci 
 

1) Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s 

ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý 

príslušník rodiny v karanténe, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – v 

takomto prípade je z prezenčnej výučby vylúčený. 
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2) Umýva si ruky často mydlom a teplou vodou, nedotýka sa neumytými rukami očí, nosa i úst; pri 

kašľaní a kýchaní si zakrýva si nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodí 

do koša. 

3) Vyhýba sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky 

respiračného ochorenia. 

4) Dodržiavajú vzdialenosť najmenej jeden a pol metra medzi sebou. 

5) Rešpektuje povinnosť zachovávať minimálny kontakt, vrátane zákazu podávania rúk. 

 

 

Čl. 4 Zákonný zástupca 

 
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). 

 
2) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky. 

 
3) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej 

školy do konca školského roku 2019/2020. 

 

) Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, alebo po každom 
prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni písomné 
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie. 

 
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 bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené z prezenčnej formy 
štúdia. 

 

 

Čl. 5 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

1) Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej umeleckej škole neumožňuje škole 

pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude pre školu 

nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového 

členenia vyučovacieho  dňa) a brať do  úvahy  fakt,  že časť žiakov  sa vzdelávania v základnej 

umeleckej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu majú základné umelecké školy možnosť autonómne 

koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a 

formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam 

nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických 

zamestnancov (rozvoj kreativity  pri koncipovaní obsahu  a formy  vzdelávania spôsobom, ktorý  je 

pre  žiakov  príťažlivý). 
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2) V tejto súvislosti upozorňujeme, že je v platnosti Usmernenie ŠŠI, podľa ktorého: „Štátna 

školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a 

riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem 

(vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom obnovení 

prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou 

situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov.“ 

 

3) Žiakom, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom 

v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú 

prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej umeleckej škole. 

 
4) Základná umelecká škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – 

záverečné koncerty, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k 
združovaniu väčšieho množstva osôb. 

 
5) Ak má ZUŠ elokované pracovisko v budove inej školy (ZŠ, SŠ, MŠ a pod.) koordinuje bezpečnostné 

opatrenia s riaditeľom danej školy 

6) Riaditeľ ZUŠ zabezpečí, aby nedochádzalo k nepotrebnému kontaktu zamestnancov ZUŠ 
a zamestnancov školy, na ktorej sa nachádza elokované pracovisko; tiež zabezpečí, aby žiaci ZUŠ na 
elokovanom pracovisku neprichádzali do kontaktu s inými osobami na elokovanom pracovisku, ak 
to nie je nevyhnutné. 
 

7) V prípade, že príde k podozreniu na nákazu na elokovanom pracovisku v inom školskom zariadení, 
vedúci pracoviska bezodkladne informuje riaditeľa ZUŠ aj riaditeľa školského zariadenia, v ktorom 
sa elokované pracovisko nachádza 

 
 

Čl. 6 Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 
 

1) Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

 

2) Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou. 

Základná umelecká škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a 

vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami. 

 

3) Základná umelecká škola zabezpečí každodenný zdravotný filter,  meranie teploty žiakov 

prichádzajúcich na vyučovanie a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to 

dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. Podrobnosti bezkontaktného merania telesnej 

teploty sú uvedené v Usmernení ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej 

telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov zo dňa 2. apríla 2020.   

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenieako-postupova-

pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupedo-nemocnic-a-do-

priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 

 

) Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, 
alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri 
dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 
nariadené karanténne opatrenie. 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/inspekcia
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenieako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupedo-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenieako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupedo-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenieako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupedo-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
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5) Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča sa v maximálnej možnej 

miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V 

prípade cestovania výťahom je optimálne zníženie počtu osôb na ¼ maximálne povoleného počtu 

osôb. 

 

6) Základná umelecká škola by mala vytvoriť také podmienky, aby nedochádzalo k nadbytočnému 

zhromažďovaniu osôb v spoločných priestoroch (vchod, vrátnica a pod.). 

 

7) Žiak prichádza do školy a pohybuje sa v nej v rúšku; pri vyučovaní nie je používanie ochranného 

rúška žiakom povinné. 

 

8) Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický 

zamestnanec a odborný zamestnanec majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 

 

9) V miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovanie, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie, 
minimálne však po každom skončení individuálnej výučby konkrétneho žiaka. 

  
10) Základná umelecká škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel 

pri kašľaní a kýchaní. 

 

11) Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 

 

12) Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a 

vzduchové sušiče rúk. 

 

13) Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

 

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

 

15) Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov 

a predmetov. 

 

16) Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. 

 

17) Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

Dezinfekcia dotykových plôch školských hudobných nástrojov (ktoré používa žiak pri výučbe v škole 

a po hodine v škole zostávajú) sa musí vykonať po každom skončení individuálnej výučby 

konkrétneho žiaka, v dostatočnom časovom predstihu pred ich využitím iným žiakom.    

 

18) Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 
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Čl. 7 Pri podozrení na ochorenie 

 

1) 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 základnej školy. 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 základná umelecká škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je 

to v prípade iných infekčných ochorení. 

 

2) Ak sa u zamestnanca základnej umeleckej 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. 

 

 

Čl. 8 V prípade potvrdenia ochorenia 
 

1) Základná umelecká škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 
 
 

Čl. 9 

 

1) Všetky ustanovenia tohto dokumentu, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so 

základnou umeleckou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých 

skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom. 

 

2) Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných umeleckých škôl po 

dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie 

základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných 

podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

 

 


