
Pokyny 

k prevádzke a k vnútornému režimu strednej školy, školského internátu, školskej 

jedálne a strediska odbornej praxe na školský rok 2020/2021  a podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní vrátane bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov pri praktickom vyučovaní 

 

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 

školy/školského internátu.  

2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne 

si nasadí  rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  

1. Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené 

na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.  

Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K 

tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.  

Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 

skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere 

objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch.  

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.  

 

2. Priviesť psa do školy môžu žiaci, ktorí majú súhlas na umiestnenie psa v priestoroch školy 

(voliéry), ich žiadosti bolo vyhovené. Pes bude umiestnený v školskej voliére. Žiaci dostanú 

mail do 2.10.2020 (vrátane). 

 

Zákonný zástupca/plnoletý žiak 
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode žiaka zo školy resp. školského internátu (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a 

školského internátu na školský rok 2020/2021. 

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník (príloha č. 2) 

a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred prvým nástupom do školy, na začiatku 

školského roka alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 

tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a). 

5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa, skupinového vychovávateľa 

školského internátu (ak je ubytovaný) a riaditeľa školy. 



6. 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 zo školy 

vylúčené. 

 

Výchovno – vzdelávací proces  

1. Prebieha v nezmenenej forme. 

2. Žiak má v triede nasadené rúško. 

3. Žiak vstupuje do triedy v prezuvkách. 

4. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu podľa 

platných opatrení ÚVZ. 

5. Škola neorganizuje do odvolania žiadne hromadné tuzemské a zahraničné aktivity. 

6. V čase príchodu do školy/školského internátu (ŠI) žiaci dodržujú primerané rozostupy.   

7. Žiaci vstupujú do priestorov školy/ŠI s nasadeným rúškom. 

8. Pri vstupe žiaci použijú dezinfekciu rúk. 

9. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 

10. Žiaci opúšťajú triedu len na základe pokynu vyučujúceho. 

11. Anglický jazyk sa učí v jazykových cvičebniach, učiteľ si príde žiakov odviesť do cvičebne, 

po hodine sa priestory vydezinfikujú a až potom ich môže použiť ďalšia skupina/trieda. 

12. Pri dvojhodinovom cvičení bude jedna hodina s jedným učiteľom a druhá hodina s druhým 

učiteľom. 

13. Telesná výchova sa uskutočňuje v exteriéri školy, v prípade nepriaznivého počasia bude 

telesná výchova prebiehať v kmeňovej triede do 20.9.2020. Po tomto termíne v telocvični 

za dodržiavania aktuálnych pravidiel RUVZ (povinnú dezinfekciu pri striedaní jednotlivých 

skupín zabezpečia učitelia telesnej a športovej výchovy). Od 1.10.2020 sa telesná výchova 

koná len teoreticky. 

14. Odborná prax sa uskutočňuje podľa rozvrhu v pracovnom odeve za dodržania primeraných 

odstupov. Ak sa prax uskutočňuje na pracovisku zamestnávateľa postupujú podľa pokynov 

RUVZ. 

15. Žiak nemôže svojvoľne opustiť školu počas vyučovania a zhromažďovať sa na chodbách. 

16. Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa 

harmonogramu. 

17. Žiak ubytovaný v školskom  internáte prichádza do školy v prezuvkách a v rúšku. 

 

Pobyt v školskom internáte 

1. Pri nástupe do školského internátu /ŠI/ sa vykonáva  filter s povinným meraním teploty. 

2. Do priestorov školského internátu vstupujú iba žiaci ubytovaní v ŠI, zákonný zástupca do 

priestorov nevstupuje. 

3. Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch ŠI a aj v exteriéri, ak nie je 

možné dodržať odstup od iných osôb aspoň 2m. 

4. Výchovno–vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 

5. Aktivity  výchovnej skupiny sa neorganizujú hromadne, výchovná skupina sa pri činnosti 

člení na menšie celky. Športové aktivity sa konajú len teoreticky. 

6. V miestnostiach, v ktorých sú žiaci ubytovaní, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 



7. Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných 

žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas.  

8. Pred presunom na večeru si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na večeru sa presúvajú podľa 

harmonogramu. 

 

Stravovanie 

1. Stravovanie v školskej jedálni organizuje vedúca školskej jedálne v spolupráci s dozorom. 

2. Stravovanie sa uskutočňuje podľa harmonogramu. 

3. Pri jednom stole sedia pri obede žiaci z tej istej triedy a pri večeri iba  žiaci z jednej 

výchovnej skupiny, aby sa predišlo premiešavaniu skupín.  

4. Stravu a občerstvenie vydávajú kuchárky spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a 

pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.   

5. Po odobratí stravy žiakom a jej skonzumovaní, zamestnanci kuchyne vyčistia stoly, 

vydezinfikujú dotykové plochy a  až potom nastúpi ďalšia trieda/skupina. 

6. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá.  

7. Výdaj jedla zabezpečí školská jedáleň do troch hodín od jeho prípravy. 

 

Harmonogram výdaja stravy sa mení každý týždeň – riešené osobitne 

11:30 - 12:00            triedy 1.A, 1.B, 1C,1.D 

12:10 - 12:40            triedy 2.A ,2.B ,2.C,2.D        

12:50 - 13:20            triedy 3.A, 3.B, 3.C,3.D 

13:30 - 14:00            triedy 4.A, 4.B, 4.C,4.D 

*10 minútová prestávka je určená na dezinfekciu a prípravu tanierov pre ďalší ročník. 

Postup 

Učiteľ odvedie svoju triedu stravujúcich sa do jedálne /žiaci majú rúška a prezuvky/. Ostatní  

žiaci, ktorí sa nestravujú, zostávajú v triede, ktorú neopúšťajú. 

Naobedujú sa, pričom si nič nenaberajú ani neberú, polievku, malinovku, druhé jedlo a príbor 

bude na tácke v okienku. Pípnu sa a idú k stolu. Najedia sa a odnesú všetok riad aj nepoužitý 

do okienka po triedach na pokyn učiteľa, aby sa nestretávali. 

Jedáleň opustia spolu s učiteľom a odchádzajú naspäť do triedy /opäť majú rúška/. 

 

Riaditeľ školy nariaďuje: 

1. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

2. Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou, školským internátom a školskou 

jedálňou. 

3. Dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom 

umiestneným pri vstupoch do budov. 

4. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, v interných priestoroch školy, kde 

prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. Podľa 



usmernenia RUVZ sa rúško nosí aj v exteriéri, ak nie je možné dodržať 2m odstup od iných 

osôb. 

6. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

7. Pedagogickí zamestnanci pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosia rúško alebo 

ochranný štít, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. 

8. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

9. Dôkladné čistenie všetkých miestností  školy/ŠI  sa vykonáva najmenej raz denne.  

10. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký  počet ľudí, sa vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby. 

11. V učebni informatiky zabezpečuje dezinfekciu dotykových plôch po každej vyučovacej 

hodine vyučujúci alebo technik IKT. 

12. Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno –vzdelávacom procese. 

13. Žiak nebude svojvoľne opúšťať triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede alebo na 

základe pokynu vyučujúceho v exteriéri školy. 

14. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. 2020 nevyužívajú. Telesná 

výchova sa uskutočňuje teoreticky. 

15. Organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, 

alebo mimo neho podľa podmienok školy. Krúžková činnosť sa nekoná. 

16. Opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a 

kýchaní.  

17. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla v školskej 

jedálni, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.  

18. Na toaletách je zabezpečené mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky (obrúsky) 

pre bezpečné osušenie rúk.  

19. Smetné koše  budú otvorené, aby nedochádzalo k fyzickému kontaktu rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) 

20. V prípade potreby sa zriadi ranný filter pri vstupe do budovy školy.  

21. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, postupuje podľa usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR 

časť Oranžová a Červená fáza. 

 

Poznámka: 

Prípadné zmeny budú aktuálne riešené dodatkom tohto dokumentu a budú zverejnené na 

stránke školy. 

 


