
 

          Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom 

Dodatok č.3 k školskému poriadku 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho  procesu a opatrenia proti šíreniu 

COVID – 19 v čase od 02.09.2021 

 

1. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

VV proces prebieha v súlade s aktuálnym dokumentom „Školský semafor v školskom roku 

2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl a školských zariadení“ . 

Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín platným od 2.9.2021  a aktuálnymi hygienicko - 

epidemiologickými opatreniami vydanými ÚVZ SR a pokynmi vydanými riaditeľkou školy. 

1.1 Výchovno – vzdelávací proces v škole: 

a) príchod do školy žiakov je v čase od 7:00 do 7:30 (1. vyučovacia hodina), od 8:10 do 8:20 (2. 

vyučovacia hodina) - neskoršie príchody majú žiaci potvrdené od TU v slovníčku, 

b) rozvrh vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní:  

    1. hodina  7,30 – 8,15 

  2. hodina  8,20 – 9,05 (desiatová prestávka) 

  3. hodina  9,25 – 10,10 

  4. hodina  10,15 – 11,00 ( obedová prestávka) 

  5. hodina  11,30 – 12,15 

  6. hodina  12,20 – 13,05 

  7. hodina   13,10 – 13,55 

  8. hodina  14,00 – 14,45 

c) vstup do budovy je povolený len žiakom, ktorí spĺňajú podmienky na základe dokumentu 

„Školský semafor“  - žiaci vstupujú do budovy školy s odstupmi  a riadia sa pokynmi 

dozorkonajúceho učiteľa, 

d) vstup do budovy školy je povolený len žiakom, ktorí si chránia horné dýchacie cesty rúškom 

alebo iným prekrytím a odovzdali Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie 

podpisuje plnoletý žiak sám, neplnoletému žiakovi ho podpisuje zákonný zástupca, 

e) do budovy školy nesmú vstúpiť žiaci s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými 

príznakmi COVID-19, ako ani žiaci podliehajúci karanténnym opatreniam, 

f) pri vstupe do budovy bude žiakom zmeraná telesná teplota a žiaci povinne vykonajú 

dezinfekciu rúk, 

g) pri vstupe do budovy sú žiaci povinní zaregistrovať svoju prítomnosť elektronicky (vyššie 

ročníky) alebo písomne u pedagogického dozoru (1.ročník – maximálne do 7.9.2021), 

h) v budove žiaci dodržujú medzi sebou stanovené odstupy a budú sa pohybovať vo vnútorných 

priestoroch školy len s prekrytím horných dýchacích ciest, 



i) žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia v súlade 

s nariadeniami ÚVZ SR, 

j) žiaci sa po vstupe do budovy presunú priamo na poschodie, kde sa nachádza učebňa podľa 

rozvrhu hodín, je zakázané vstupovať do šatní, administratívnej časti budovy, 

k) počas prestávok v trvaní 5 minút sa spravidla zdržujú v učebni podľa rozvrhu hodín, 

l) do inej učebne sa presúvajú žiaci najkratšou cestou, 

m) počas prestávky na obed v čase od 11,00 do 11,30 žiaci opustia budovu školy a sú povinní 

dodržiavať všetky opatrenia vyplývajúce z aktuálnych opatrení  ÚVZ SR a pokynov miestneho 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

n) stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni I.ZŠ od 11,00 – do 11,30, podmienky stravovania 

sa riadia nariadeniami a opatreniami vydanými vedením školskej jedálne I.ZŠ, 

o) po skončení vyučovania opustia žiaci budovu školy spoločne  pod dozorom vyučujúceho 

poslednej vyučovacej hodiny, 

p) žiaci majú zakázané sa pohybovať  v administratívnej budove školy a  administratívne 

záležitostí si budú vybavovať len cez triednych učiteľov. 

 

 

1.2 Výchovno – vzdelávací proces praktického vyučovania  

a) vyučovanie pre žiakov prvého ročníka v dielňach začína o 8,00 hod. a pre žiakov vyšších 

ročníkov o 7,00 hod, 

b) rozvrh hodín na úseku praktického vyučovania v dielňach : 

1. ročník: 8,00 – 14,00 (6 hodín) 

  1. prestávka: 9,00 – 9,15 

  2. prestávka: 10,45 – 11,15 

 

2.  ročník: 7,00 – 14,00 (7 hodín) 

  1. prestávka: 9,00 – 9,15 

  2. prestávka: 10,15 – 10,45 

c) vyučovací čas a prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik vo firmách sa riadia 

internými predpismi firiem 

d) vyučovanie pre žiakov druhého ročníka v budove školy je v čase od 7,30 do 14,30, 1. prestávka 

je od 9,05 do 9,20, 2. prestávka je od 11,00  do 11,30 

e) vstup do areálu dielní je povolený len žiakom, ktorí si chránia horné dýchacie cesty rúškom 

alebo iným prekrytím a odovzdali svojmu majstrovi Vyhlásenie o bezpríznakovosti ( v prípade, 

že vymeškali 3 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní ). Toto vyhlásenie podpisuje plnoletý 

žiak sám, neplnoletému žiakovi ho podpisuje zákonný zástupca, 

f) do areálu dielní  nesmú vstúpiť žiaci s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými 

príznakmi COVID-19, ako ani žiaci podliehajúci karanténnym opatreniam,  

g) pred vstupom  do dielní  bude žiakom zmeraná telesná teplota určeným zamestnancom školy 

v priestoroch výdajne materiálu, kde povinne vykonajú dezinfekciu rúk a zaregistrujú svoju 

prítomnosť elektronicky, 

h) po zaevidovaní príchodu sa žiaci  presunú do priestoru šatní,  kde sa prezlečú do pracovného 

oblečenia a odložia si civilné oblečenie do skriniek. Počas prezliekania žiaci majú rúška 

a dodržiavajú vzájomné odstupy pokiaľ to vzdialenosť medzi skrinkami dovolí. Pred šatňou ich 

čaká majster OV, s ktorým spoločne odídu do príslušnej dielne OV, 



i) po ukončení vyučovania sa žiaci presunú v sprievode majstra OV do priestoru šatní, kde sa 

prezlečú. Pri odchode sa elektronicky zaevidujú a odchádzajú z priestorov dielní, 

j) pri pohybe mimo priestorov dielní – v exteriéri, resp. priestoroch nepatriacich SSOŠT dodržujú 

žiaci všetky opatrenia vyplývajúce z aktuálnych opatrení  ÚVZ SR a pokynov miestneho 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva,   

k)  pokiaľ sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku firiem, riadia sa žiaci opatreniami, 

ktoré platia pre danú firmu. 

 

 

2. Ďalšie zásady, ktoré žiak musí dodržiavať v škole i v dielňach: 

 
a) žiak je povinný dodržiavať platné nariadenia RÚVZ a riaditeľky školy, 

b) žiak je povinný dodržiavať zásady hygieny: umývať si ruky mydlom, pri kašľaní a kýchaní si 

zakryť ústa a nos papierovou vreckovkou, ktorú po použití vyhodí do koša, 

c) v budove sú žiaci povinní dodržiavať medzi sebou stanovené odstupy a pohybovať sa vo 

vnútorných priestoroch školy i dielní len s rúškom alebo iným prekrytím horných dýchacích 

ciest, 

d) vo vonkajších priestoroch SSOŠT dodržujú žiaci všetky opatrenia vyplývajúce z aktuálnych 

opatrení  ÚVZ SR a pokynov miestneho príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva,   

e) žiaci sa pred vyučovaním, cez prestávky ani po vyučovaní nezhromažďujú v areáli školy či dielní, 

f) žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia v súlade 

s nariadeniami ÚVZ SR, 

g) žiaci nepoužívajú spoločne fľaše alebo iné nádoby na pitie, 

h) žiak dodržiava vo vnútorných i vonkajších priestoroch vzájomný odstup od spolužiakov 

a zamestnancov školy. Minimalizuje osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 

i) žiak je povinný sledovať svoj zdravotný stav a v prípade zdravotných problémov (telesná 

teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené 

oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) 

výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie 

kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) okamžite 

kontaktovať triednu učiteľku/učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca. 

j) ospravedlňovanie žiaka pri prezenčnom vyučovaní sa riadi platným Školským poriadkom – 

Článok 4 a Článok 5,  

 

 

3. Spoločné zásady ospravedlňovanie žiakov počas prezenčného a dištančného 

vyučovania v školskom roku 2021/2022:  

 
 

a) plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka je povinný v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo 

potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo ak mu bola nariadená karanténa bezodkladne o tejto 

situácii informovať príslušného triedneho učiteľa a vedenie školy, 

b) plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky do 

strednej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych  dní (vrátane víkendov a 

sviatkov) písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, 



c) ak sa  žiak nemôže zúčastniť vyučovania z vopred známych dôvodov v čase prezenčného alebo 

dištančného vyučovania je zákonný zástupca / plnoletý žiak povinný oznámiť túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi minimálne deň vopred, 

d) ak sa  žiak nemôže zúčastniť vyučovania z nepredvídaných dôvodov v čase prezenčného alebo 

dištančného vyučovania je zákonný zástupca / plnoletý žiak povinný oznámiť túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi v prvý deň absencie žiaka maximálne do 14,00 hod,  

e) rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní, 

f) pri absencii viac ako 5 vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie 

o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast potvrdeným v slovníčku žiaka, 

v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za 

následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky, 

g) povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi 

nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu, 

h) ak má žiak počas dištančného vyučovania akékoľvek technické problémy (internet, PC, kamera, 

mikrofón...) je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi. 

 

 

4. Záverečné ustanovenie 

a) nedodržiavanie stanovených zásad organizácie VV procesu a opatrení na zamedzenie šírenia 

COVID – 19 sa bude považovať za porušenie Školského poriadku 

b) závažnosť porušenia sa bude posudzovať individuálne podľa aktuálne platných nariadení 

a podľa závažnosti porušenia 

 

 

V Žiari nad Hronom, 2.9.2021 Ing. Ingrid Astachová 

 riaditeľka školy 


