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Pokyny upravujúce podmienky individuálneho vyučovania s jedným žiakom v SZUŠ
Vlada Urbana na obdobie do konca školského roka 2019/2020.
1) Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v presne určenom čase podľa rozvrhu, ktorý
si zákonný zástupca dohodol s triednym učiteľom.
2) Do školy prichádza žiak v sprievode rodiča (zákonného zástupcu), prípadne s inou osobou
žijúcou v spoločnej domácnosti (ďalej len „zodpovedná osoba“). Žiaci, ktorý obvykle chodili
na vyučovanie do SZUŠ Vlada Urbana bez sprievodu dospelej osoby, môžu tak prichádzať
aj naďalej.
3) Dieťa - žiaka odprevadí zodpovedná osoba ku vchodu číslo III. (vchod z dvora k učebniam).
Žiak vstupuje do budovy školy už bez sprievodu zodpovednej osoby.
4) Zákonný zástupca žiaka predloží (zabezpečí predloženie) pri prvom nástupe žiaka do
SZUŠ Vlada Urbana, alebo po každom prerušení dochádzky písomné vyhlásenie o tom, že
žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
(Príloha č.2).
5) Pred vstupom do vchodu III bude žiakovi zmeraná teplota povereným pracovníkom školy –
vždy pri príchode na vyučovanie.
6) Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výuky v prípade:
a) nedodržania určeného času príchodu,
b) pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená
teplota nad 37°C, strata čuchu, vyrážky),
c) ak dieťa nebude mať so sebou 2 ks ochranných rúšok a jednorazové hygienické
vreckovky.
7) Ak škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne bude kontaktovať zákonného zástupcu.
8) Po vstupe do budovy školy a vykonaní zdravotného filtra sa žiak prezuje do prezúvok,
vydezinfikuje si ruky (v priestore vchodu III je umiestnený bezkontaktný dávkovač
dezinfekcie rúk) a bezodkladne sa odoberie do svojej učebne.
9) Pre prípad nutnosti navštíviť toalety sú tieto vybavené mydlom v dávkovači
a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
10) Žiak sa zbytočne nezdržuje na chodbách a v ostatných priestoroch školy. Pokiaľ je nutné,
aby opustil učebňu, v ktorej prebieha výuka, nasadí si ochranné rúško. Rúško v čase
vyučovania žiak nepoužíva vzhľadom k povahe vyučovania (hra na nástroji, spev). Po
skončení vyučovania bez prieťahov opustí budovu školy.
11) Zákonný zástupca môže počkať na svoje dieťa iba vo vonkajších priestoroch školy (na
dvore).
12) Klubovňa školy nebude sprístupnená.
13) Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto
skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.
14) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný
zástupca 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 dieťa zo školy vylúčené.
Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným
šírením ochorenia COVID 19 v základnej umeleckej škole.
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