
 
Základná umelecká škola Bytča, Zámok 105, 014 Bytča 

 

 

 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej umeleckej školy 
V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy , výskumu a športu č. 2020/12033:2-

A2110, 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 a súlade 

s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020 a č. OLP / 

4204/2020 z 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 – povolenie vydané dňa 28.5.2020 

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ , 

7. v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom 

 

ZRIAĎOVATEĽ - Mesto Bytča Ing. Miroslav Minárčik 

 

ROZHODOL  

 

od 8.júna 2020 otvoriť Základnú umeleckú školu v Bytči , odbor 

individuálnej formy vzdelávania v priestoroch Základnej umeleckej školy 

Bytča, Zámok 105. 

 
V mesiaci jún nebude prebiehať výučba individuálnej formy vzdelávania, konkrétne komorná 

hra, štvorručná hra, komorný a zborový spev, obligátny nástroj. Vyučovanie hudobnej náuky 

bude prebiehať naďalej dištančnou formou.  
 
V spolupráci s vedením Základnej umeleckej školy zriaďovateľ stanovuje nasledovné:  

 
Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 

2019/2020:  
 
1. Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa do školy do konca školského roka 

2019/2020 je dobrovoľné. 

 

2. Prevádzka bude zabezpečená maximálne na šesť hodín a vzdelávanie bude prebiehať v 

triedach určených na výučbu konkrétneho predmetu výlučne za účasti 1 pedagóga a 1 žiaka.  

 

3.  Čas prevádzky: od 11,00 do 17,00 hod.  
 



4.  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 školy.  

5. Ak dieťa 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 škola informuje príslušný 

RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

Špecifické podmienky: 

1. Všetci žiaci, ktorých rodičia prejavia záujem a prihlásia ich v určenom termíne, budú do 

základnej umeleckej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020. 

2. Vedenie školy vydá pokyny upravujúce konkrétne podmienky, ktoré sa týkajú prevádzky a 

vnútorného režimu a zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a žiakov. 

3. Riaditeľ školy zabezpečí organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s 

odporúčaniami Ministerstva školstva SR. 

4. Vedenie školy zabezpečí každodenný zdravotný filter. 

5. Vedenie školy zabezpečí podmienky a spôsob preberania detí a príchod a odchod žiakov 

podľa konkrétnych podmienok školy s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. 

6.  Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa a pri prvom nástupe predkladá vyhlásenie o 

zdravotnom stave žiaka/dieťaťa 

7.   Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „filter“. V prípade 

podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa žiak nebude môcť zúčastniť na 

vyučovaní. V takomto prípade bude rodič s touto skutočnosťou oboznámený a je povinný 

žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.  

8.  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej umeleckej školy, 

alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 1 týždeň písomné vyhlásenie o tom, 

že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

9.  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. 

Podrobné informácie sú súčasťou dokumentu Prevádzka a vnútorný režim základnej 

umeleckej  školy do konca šk. roku 2019/2020.  

 

 

V Bytči dňa 2.6.2020                                                                                   Mgr.Viera Křížová 

 


