
Začiatok prezenčného vyučovania pre končiace ročníky 

V súlade s aktualizovaným  rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a manuálom „Návrat do škôl od 8.3.2021“ , COVID AUTOMATOM a Covid – školským 

semaforom a na základe rozhodnutia zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja  

začína sa od 22.03.2021 pre žiakov končiacich ročníkov našej školy 

 prezenčné vzdelávanie. 

 

Prezenčné vzdelávanie od 22.03.2021 sa týka nasledovných tried: II.ND, III.B, IV.A, IV,C. 

a konzultačné hodiny po dohode s vyučujúcimi trieda II.NE. 

A/ Týždeň od 22.03.2021 – párny týždeň - organizácia vyučovania nasledovná: 

Triedy: III.B, IV.A, IV.C – riadny odborný výcvik.  

Podrobné informácie o začiatku odborného výcviku oznámia žiakom majstri odbornej výchovy, 

resp. hlavná majsterka odbornej výchovy Mgr. Jana Hašková. 

 

Trieda II.ND – mimoriadny rozvrh – 6 hodín denne. 

Podrobné informácie oznámi žiakom zástupca riaditeľa PhDr.Ing. Tomáš Kubica. 

 

Trieda II.NE – konzultačné hodiny. 

 Podrobné informácie oznámi žiakom zástupca riaditeľa PhDr.Ing. Tomáš Kubica. 

 

B/ Týždeň od 29. 03. 2021 – nepárny týždeň – organizácia vyučovania nasledovná: 

Všetky  končiace triedy denného štúdia prezenčné teoretické vyučovanie podľa aktuálneho 

rozvrhu. Externé štúdium konzultácie po dohode s vyučujúcimi.  

Podmienky prezenčného vyučovania: 

A/ Vstup do školy, resp. na pracovisko odborného výcviku: 

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú školy, resp 

zamestnávatelia na pracoviskách  oprávnení požadovať od všetkých osôb pred vstupom do 

svojich budov k nahliadnutiu aktuálne potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie 

Covid-19 nie staršie ako sedem dní, respektíve potvrdenie o prekonaní tohto ochorenia nie 

staršie ako 90 dní. V prípade neplnoletého žiaka je potrebné  potvrdenie o negatívnom výsledku 

testu aj u jedného zákonného zástupcu. Zároveň žiak, v prípade neplnoletého žiaka aj jeho 

zákonný zástupca vyplní a podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Uvedené sa kontroluje 

pri vstupe do budovy. Testovanie si zabezpečuje každý žiak, resp. zákonný zástupca sám.  

B/ Ochrana života a zdravia: 

 

1. Žiaci ako aj zamestnanci školy  sú povinní v zmysle vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky používať „za účelom riadneho prekrytia horných 

dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo 

obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky 

technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej 



FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov 

alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“. Žiaci sú povinní si respirátor zabezpečiť sami. 

 

 

2. V škole a na pracoviskách  budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické 

opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude škola  monitorovať a v prípade 

potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia. 

C/ Iné opatrenia:  

 

1. TTSK po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové 

spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl. Aktuálne informácie a cestovné 

poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach župy 

i jej troch zmluvných dopravcov – ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND 

Skalica.  

 

2. Do 31. 03. 2021 nebude otvorená školská jedáleň 

Škola dňom začatia prezenčného vyučovania končí s poskytovaním dištančného vzdelávania 

pre uvedenú skupinu žiakov.  

V prípade, že žiak, resp. jeho zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z toho dôvodu sa  

nemôže zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: 

• Škola eviduje  neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu v prípade že žiak, resp. 

jeho zákonný zástupca  zabezpečí kontakt so školou a zdôvodni dôvod neprítomnosti na 

vyučovaní do 5 dní školského vyučovania. Vzdelávanie žiaka, ktorý neabsolvoval 

testovanie bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe – žiak pravidelne vyhľadáva 

informácie o preberanom učive v škole a zadaných úlohách a tiež kontaktuje svojich 

spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií 

a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage. 

• V prípade, že neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích 

dní, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka z dôvodu 

nedostatočných podkladov pre hodnotenie žiaka.  Upozorňujeme žiakov končiacich 

ročníkov, že komisionálne skúšky za 2. polrok školského roku sa budú konať v auguste 

2021. Maturitné skúšky, resp. záverečné skúšky môže žiak absolvovať až po 

komisionálnych skúškach v náhradnom termíne.  

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov  bude pokračovať dištančnou formou aj 

po pondelku 22. marca 2021,  minimálne do 31. 03. 2021.  TTSK priebežne sleduje a 

vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného 

štúdia v plnom rozsahu. O začatí prezenčného vyučovania žiakov nekončiacich ročníkov Vás 

budeme informovať.  

V Piešťanoch 19.03.2021 

                                                                                Ing. Anna Zálešáková 

                                                                                     riaditeľka školy 


