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Úvodné ustanovenia 

 

Dodatok k Školskému poriadku IP – Š – 3/2015 sa vytvára na základe mimoriadnych 

okolností spôsobených pandémiou COVID-19. Dočasné úpravy v organizácii 

vyučovacieho procesu sú viazané na obdobie tejto pandémie. Sú reakciou na 

nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež na nariadenia 

RÚVZ. 

Oddiel 1. 

Vyučovací proces 

 

(1) Každý študent má pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky. 

(2) Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak 

bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom.  

(3) Používanie rúšok v interiéri školy a spoločných priestoroch školského 

internátu je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.  

(4) Nosenie rúšok je právne záväzné. Nedodržanie tohto usmernenia je 

postihnuteľné. Za dodržiavanie tohto usmernenia je zodpovedná fyzická 

osoba, ktorej sa to týka a ak nebude mať v interiéri rúško dieťa, tak nesie 

zodpovednosť zákonný zástupca.  

(5) Kontakty medzi triedami je potrebné obmedzovať na nevyhnutnú mieru.  

(6) Žiaci v triedach a v odborných učebniach sedia podľa stabilného zasadacieho 

poriadku. 

(7) Je potrebné dodržiavať zásadu R-O–R (ruky – odstup – rúško) v zmysle 

pokynov jednotlivých fáz.  

(8) Organizácia hromadných podujatí sa zakazuje. 

(9) Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa 

predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní. 
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(10) Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe 

nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov), žiak predkladá vyhlásenie 

o bezinfekčnosti (príloha č.4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní 

(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia 

predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti 

a dorast. Počet vyhlásení a potvrdení nie je limitovaný.   

(11) Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou 

potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Pod 

cudzou osobou sa rozumie akákoľvek osoba okrem zamestnanca školy a 

žiaka. 

 

Oddiel 2. 

Hygienické opatrenia 

 

(1) Toalety musia byť vybavené mydlom z dávkovača a jednorazovými 

papierovými utierkami. Upratovanie a dezinfekcia toaliet musí prebiehať 

minimálne dvakrát denne.  

(2) Dôkladné čistenie všetkých miestností musí prebiehať minimálne jedenkrát 

denne.   

(3) Dotykové plochy, napr. kľučky dverí, počítačové klávesnice v odborných 

učebniach, sa dezinfikujú dvakrát denne. 

(4) Pri vstupe o odborných učební, vyučujúci aplikuje žiakom na ruky 

dezinfekciu. 

 

Oddiel 3. 

Stravovanie 
 

(1) Pri príprave a výdaji jedál sa musia dodržiavať hygienické pravidlá vo 

zvýšenej miere.  

(2) Obedná prestávka je po 4. vyučovacej hodine. 
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Oddiel 4. 

Postup pri príznakoch ochorenia 

 

(1) Ak má žiak alebo zamestnanec možné príznaky COVID-19 (zvýšená teplota, 

kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a podobne) nemôže 

vstúpiť do priestorov školy alebo školského internátu.  

(2) Ak sa vyššie uvedené príznaky objavia u osoby v priebehu dňa, bezodkladne 

si nasadí rúško, presunie sa do izolačnej miestnosti a v prípade neplnoletého 

žiaka sa kontaktuje jeho zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne 

vyzdvihne.   

Kapitola 4.1 

Podozrivý žiak 

 

(1) Podozrivý žiak nenavštevuje školu a do usmernenia RÚVZ, alebo všeobecným 

lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho 

RT-PCR testu, výučba prebieha štandardným spôsobom.   

(2) Ak je test podozrivého žiaka negatívny, výučba prebieha štandardným 

spôsobom. Podozrivého žiaka manažuje RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre 

deti a dorast. 

(3) Ak je test podozrivého žiaka pozitívny, škola prechádza do oranžovej fázy. 

Pozitívneho žiaka manažuje RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. 

(4) V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého 

manažuje RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa riadi 

pokynmi miestneho príslušného RÚVZ. 

 

Kapitola 4.2 

Podozrivý zamestnanec 

 

(1) Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia 

príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom, alebo výsledkov jeho RT-PCR 

výučba výučba prebieha štandardným spôsobom.  

(2) Ak je test podozrivého negatívny, výučba pokračuje štandardným spôsobom. 

Podozrivého zamestnanca manažuje RÚVZ, alebo všeobecný lekár.  
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(3) Ak je test podozrivého pozitívny, informuje o tom zamestnávateľa. Situáciu 

ďalej manažuje RÚVZ a prechádza sa do oranžovej  fázy. 

 

Kapitola 4.3 

Podozrivý zákonný zástupca 

 

(1) V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 u zákonného zástupcu alebo 

osoby v úzkom kontakte so žiakom výučba pokračuje štandardným spôsobom 

a škola poskytuje súčinnosť  príslušnému RÚVZ. 

 

Oddiel 5. 

Prechod do oranžovej fázy 
 

(1) Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID -19 u žiaka 

alebo zamestnanca. 

 

Kapitola 5.1 

Pozitívny žiak 

 

(1) V prípade pozitívneho žiaka, sa preruší vyučovanie v triede daného žiaka 

a z vyučovacieho procesu sa vylúčia aj osoby úzkeho kontaktu.  Žiak ďalej 

postupuje podľa usmernenia lekára.  

(2) Ak sa u niektorých osôb, ktoré boli vylúčené z vyučovacieho procesu potvrdí 

COVID-19, škola prechádza do červenej fázy.  

 

Kapitola 5.2 

Pozitívny zamestnanec 

 

(1) Zo školského procesu sa vylúčia osoby úzkeho kontaktu zamestnanca. 

Pozitívny zamestnanec, ako aj škola, sa riadia usmerneniami RÚVZ.  

(2) Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie u ďalšieho zamestnanca, škola 

prechádza do červenej fázy. 
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Oddiel 6. 

Prechod do červenej fázy 

 

(1) Červená  fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID -19 u viacerých 

žiakov alebo zamestnancov a po nariadení RÚVZ. 

 

Kapitola 6.1 

Pozitívni žiaci z jednej triedy alebo viacerých tried 

 

(1) Preruší sa vyučovanie v triede/triedach a vylúčia sa aj osoby blízkeho 

kontaktu. Žiaci sa riadia podľa pokynov RÚVZ alebo lekára, škola podľa 

pokynov RÚVZ. V škole prebehne dezinfekcia podľa aktuálnych pokynov 

hlavného hygienika.  

Kapitola 6.2 

Pozitívni zamestnanci  

 

(1) Prerušuje sa vyučovanie v triedach,  kde zamestnanci učili. Prípadne sa 

preruší vyučovanie v celej škole a škola sa riadi nariadeniami RÚVZ. V škole 

prebehne dezinfekcia podľa aktuálnych pokynov hlavného hygienika. 

(2) V prípade nepedagogických zamestnancov sa zo školského procesu vylúčia 

osoby v úzkom kontakte. Škola sa riadi pokynmi RÚVZ. 

 

Kapitola 6.3 

Vyučovací proces 

 

(1) Riaditeľ po dohode s príslušným RÚVZ nariadi formu vzdelávania 

(kombinovaný spôsob alebo  dištančný spôsob). 

(2) Nastáva zmena organizácie vyučovania (rozvrh, dĺžka vyučovacích hodín 

a pod.). 

(3) Žiaci aj zamestnanci školy nosia rúško vo všetkých priestoroch školy.  
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Kapitola 6.4 

Školský internát 

 

(1) Ostatným žiakom, okrem tých, čo sú v izolácii, sa poskytuje ubytovanie 

a stravovanie za zvýšených hygienických opatrení.  

 

Oddiel 7. 

Dištančné vzdelávanie 
  

(1) Škola prechádza na túto formu vzdelávania pri prerušení vyučovania na 

základe pokynov riaditeľa školy. 

(2) Bezproblémový prechod na dištančné vzdelávanie vyžaduje pravidlá, ktoré 

budú rešpektovať pedagógovia, žiaci aj ich rodičia. 

 

Kapitola 7.1 

Varianty prerušenia vyučovania 

 

(1) Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy – 

postupuje sa tak, ako keď je žiak krátkodobo chorý. 

(2) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní – 

žiakom sa dávajú jednorazové zadania prostredníctvom Edupage, ktoré sa po 

návrate do školy vyhodnotia, prípadne i priebežne. 

(3) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní – 

prechádza sa na dištančné vzdelávanie.  

 

Kapitola 7.2 

Formy dištančného vzdelávania 

 

(1) Dištančné vzdelávanie prebieha cez  jednotný portál na online komunikáciu 

(Microsoft Teams) a cez Edupage. 

(2) Na začiatku školského roka triedny učiteľ zistí základné informácie 

o technických  možnostiach žiakov vo svojej triede prostredníctvom 

dotazníka. 
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(3) Dištančné vzdelávanie sa plánuje v týždňových cykloch (nemusí sa začať 

pondelkom).  

(4) Týždenný rozvrh sa plánuje vopred a nemusí sa zhodovať s riadnym 

rozvrhom.  

(5) Hodiny dištančného online vzdelávania majú dĺžku 45 minút. Maximálny 

počet hodín týždenne je v príme až kvarte 25 , v triedach kvinta až oktáva  

a 1. až 4. ročníku  je to maximálne 30 hodín týždenne. V rozvrhu sa 

zohľadňuje prestávka na obed. Súčasťou hodiny môže byť krátke video, 

výklad učiteľa, aj fáza samostatnej práce žiakov s následnou diskusiou 

a podobne. 

(6) Počas online hodiny musí mať každý žiak zapnutý zvuk (po vyzvaní 

učiteľom) a kameru. Nefungujúcu techniku môže ospravedlniť len zákonný 

zástupca mailom. V prípade plnoletého žiaka má učiteľ právo požadovať od 

rodiča vysvetlenie, prečo žiak nemá zapnutú kameru alebo zvuk. 

V odôvodnených prípadoch učiteľ technické problémy zohľadní. 

(7) Hodina dištančného online vzdelávania môže byť nahradená úlohou zadanou 

cez Edupage a následnou kontrolou jej splnenia. Takto zrealizovaná forma 

dištančného vzdelávania musí byť podrobne zaznamenaná v elektronickej 

triednej knihe.  

(8) Učiteľ si robí portfólio prác žiakov, ktoré je jedným z podkladov ku 

klasifikácii. 

(9) Do rozvrhu sa zaraďuje aj triednická hodina, na ktorej sa zúčastňuje triedny 

učiteľ a podľa potreby aj zastupujúci triedny učiteľ.  

 

Kapitola 7.3 

Triedna kniha 

 

(1) V období dištančného  vzdelávania sa zapisuje do elektronickej triednej knihy 

dochádzka žiakov (aj neodôvodnené neskoré príchody na online hodinu) 

a prebrané učivo. 

(2) Absenciu žiaka na online hodine ospravedlňuje triedny učiteľ obvyklým 

spôsobom. 
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Kapitola 7.4 

Klasifikácia žiakov 

 

(1) V období dištančného vzdelávania učiteľ na základe portfólia žiaka, hodnotí: 

a. ústnu odpoveď, 

b. test, 

c. samostatnú prácu (projekt, referát a podobne), 

d. aktivitu na hodine, 

e. iné. 

(2) Odporúča sa pri klasifikácii zohľadňovať aktívnu účasť žiaka na online 

hodinách. 

Kapitola 7.5 

Žiaci so ŠVVP 

 

(1) V období dištančného vzdelávania sa venuje zvýšená pozornosť  žiakom  

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

(2) Pre dištančné vzdelávanie sa vyberá najvhodnejšia metóda podľa ich 

vzdelávacieho programu.  

 

Oddiel 8. 

Účinnosť interného predpisu 

 

(1) Dodatok  nadobúda účinnosť od 12.10.2020 a platí do odvolania. 

  

 

 

 

 

  

 

 


