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OZNAM 
 

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR                        
na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Mesta Piešťany           
zo dňa 10. júna 2020 vydaného na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu             
Číslo 2020/12614:1-A2110 zo dňa 9. júna 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 opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020                      
obnovenie školského vyučovania od 22. júna 2020 na všetkých pracoviskách školy (aj elokovaných). 
 
1. Základná umelecká škola bude otvorená na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. 
 
- školské vyučovanie nebude prebiehať podľa rozvrhov, ale priebežne podľa pokynov vyučujúcich, 
- časový priebežný harmonogram je denne od 13:00 do 17:30 s možnosťou jeho úpravy vyučujúcim, 
- dochádzka žiakov je dobrovoľná 
- v rámci dohodnutého harmonogramu s vyučujúcim budú prebiehať dolu uvedené činnosti 

a) zistenie a overenie úrovne vedomostí žiakov nadobudnutých dištančným štúdiom 
b) vyhodnotenie, prieskum a analýza priebehu dištančného vzdelávania a jeho podmienok 
c) odovzdávanie vyučujúcim zadaných prác žiakov na zdokumentovanie 
d) odovzdávanie vyučujúcim zapožičaných materiálov, kostýmov a iného vybavenia 
e) zadávanie pokynov žiakom na letné prázdniny súvisiacich so šk. rokom 2020/2021 
f) vydávanie potvrdení o štúdiu, vysvedčení, ocenení a diplomov žiakom  
( v prípade neprevzatia bude možné prevzatie v kancelárii riadite ľa vo vopred dohodnutom termíne) 
g) nebude prebiehať vyučovanie hudobnej náuky, zborového spevu, hry v orchestri 
    a komornej hry.  
 

2. Je nutné dodržiavať aktuálne platné rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
na ochranu   zdravia obyvateľstva a rozhodnutia s usmerneniami o organizácii a podmienkach 
výchovy a vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
http://www.uvzsr.sk/    
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-
zakladne-umelecke-skoly-aktualizacia-k-15-6-2020/ 
 
- zákonný zástupca žiaka alebo žiak odovzdá vyučujúcemu vyhlásenie o bezinfekčnosti vyplnené 
a podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom  
  (tlačivo je k dispozícii ako príloha č. 1 tohto oznamu), 
- pri vstupe do priestorov školy (exteriér a interiér) sa žiak a zákonný zástupca žiaka chránia 
prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) s použitím rúška (prípadne šatkou alebo šálom),  
- v priestoroch školy dodržiava žiak a zákonný zástupca žiaka sociálny odstup, 
- pri vstupe do priestorov školy (interiér) použije žiak a zákonný zástupca žiaka dezinfekciu rúk 
dostupnú vo vstupných priestoroch školy alebo vlastnú, 
- v priestoroch školy sa zdržiava žiak a zákonný zástupca žiaka len na nevyhnutne potrebný čas, 
- v jednotlivých učebniach nie je pre žiakov povinná ochrana horných dýchacích ciest,  
- žiaci a zákonní zástupcovia žiakov dôsledne dodržujú pokyny vyučujúcich a stanovený alebo 
individuálne dohodnutý časový harmonogram. 
 

 
V Piešťanoch dňa 15.6.2020 

Kamil Vavrinec, DiS. art. v.r. 
           riaditeľ školy                   


