
Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  

na SOŠ OaS Piešťany pre školský rok 2021/2022 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

 
Vzhľadom na aktuálnu  hygienicko-epidemiologickú situáciu v súvislosti s epidémiou 

COVID-19, ktorá sa nástupom do školy môže ešte zhoršiť, vydáva  Stredná odborná škola 

obchodu a služieb  základné prevádzkové pravidlá pre žiakov školy na obdobie trvania 

pandémie ochorenia COVID-19. Pravidlá sú určené v súlade so Školským SEMAFOROM na 

školský rok 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR , rozhodnutím ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu zo dňa 31.8.2021 č. 2021/18439:1-A181 a usmerneniami ÚVZ SR. Školský 

SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v škole Školský SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach : zelená, oranžová 

a červená.  

Zelená fáza – predstavuje stav, kedy v škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, je 

jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na 

COVID-19: Prebieha riadne vyučovanie v škole aj na pracoviskách za prísnych  hygienických 

opatrení. Pri vstupe do budovy školy, resp. pracoviska  platí pravidlo R-O-R (rúško – odstup – 

ruky ). Žiaci sú povinní nosiť rúško v budove školy, pracoviska, triedy (všade počas 

vyučovania v interiéri – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia ). 

Telesná a športová výchova sa za priaznivého počasia realizuje na školskom dvore, v prípade 

nepriaznivého počasia v telocvični. Na telesnej výchove môžu žiaci cvičiť bez rúška. 

Oranžová fáza – predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-

19:  Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), 

v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Ak sa osoba pozitívna 

na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len 

žiak/zamestnanec, nie celá trieda. Počas karantény zabezpečí riaditeľ v triedach s pozitívnym 

žiakom  dištančné vyučovanie. V ostatných triedach prebieha riadne vyučovanie so 

zvýšenými hygienickými opatreniam. Žiaci sú povinní nosiť rúško v budove školy, 

pracoviska, triedy (všade počas vyučovania v interiéri). Odborný výcvik  na pracovisku 

s pozitívnym žiakom je zrušený v izolovanej skupine, v ostatných skupinách prebieha riadny 

odborný výcvik so zvýšenými hygienickými opatreniami. Telesná a športová výchova sa za 

priaznivého počasia realizuje na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia 

v telocvični. Na telesnej výchove môžu žiaci cvičiť bez rúška. 

Červená fáza –  nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na ochorenie 

COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. RÚVZ môže rozhodnutím 

obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z dôvodu výskytu 

ohniska nákazy. V triedach s prerušenou prevádzkou škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. 

Školu nie je možné uzavrieť rozhodnutím riaditeľa školy ani zriaďovateľa školy. 

 

A/ Prevádzka a vnútorný režim školy: 

 Otvorenie školského roka bude prebiehať podľa pokynov zverejnených k otvoreniu 

školského roka v jednotlivých triedach (zverejnené na stránke školy). 

 Vyučovanie v škole v termíne 3.9.2021 a 6.9.2021 bude prebiehať v čase od 8.00 do 

12.00.  



 Vyučovanie v škole od 7.9.2021 bude prebiehať podľa platného rozvrhu. 

 Žiaci vstupujú do školy cez hlavný vchod s nasadeným rúškom. Pri vchode bude 

všetkým osobám vstupujúcim do školy termokamerou meraná teplota a zisťované, či 

vstupujú do budovy školy s rúškom. Pri signalizácii termokamery nebude žiakovi 

umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu.  Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi 

nebude umožnené vstúpiť do školy. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak  bude 

izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, 

ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.  

 Vyučovanie prebieha v kmeňovej triede, prípadne v triede určenej na delenie. 

 Triedy sa delia  na  skupiny podľa rozvrhu hodín. 

 V triedach sedia žiaci podľa zasadacieho poriadku, ktorý sa nebude meniť.  

 Usporiadanie lavíc a katedry zohľadňuje vytvorenie odstupov. 

 Pri delení tried na odborné skupiny sedia žiaci v laviciach jednotlivo. V odborných 

skupinách sedia žiaci taktiež podľa stáleho zasadacieho poriadku. 

 Žiaci majú v škole 2 rúška (l náhradné) a hygienické papierové vreckovky. 

 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa , tváre a cudzích vecí. 

 Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú prednostne v kmeňovej triede. Pobyt na chodbách 

je potrebné obmedziť na minimálnu možnú mieru (presuny do odborných učební, 

sociálnych zariadení a pod). 

 Triedy je potrebné často a intenzívne vetrať počas každej prestávky, prípadne aj cez 

hodiny. 

 Neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia pre žiakov školy. 

 Rodičovské združenia sa konajú jednotlivo v triedach od 7.9.2021. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, 

kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest - nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu 

a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie) nesmie vstúpiť do budovy školy.  

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje 

zákonného zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak odchádza na 

pokyn triedneho učiteľa  sám. 

 Rodičia nevstupujú do budovy školy. Potvrdenia pre rodičov vybavujú ich deti 

prostredníctvom svojich triednych učiteľov. 

 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 

nedodržiavanie je dôvodom na uloženie výchovného opatrenia. 

 

B/ Prevádzka a vnútorný režim odborného výcviku na pracoviskách školy (Reštaurácia 

Semafor, kaderníctvo a kozmetika): 

 Odborný výcvik  v termíne 3.9.  a 6. 9. 2021 bude prebiehať  v čase od 8.00 do 

12.00  

 Odborný výcvik od 7.9.2021 bude prebiehať podľa rozvrhu.  

 Vyučovanie prebieha v jednotlivých skupinách s MOV. 

 Žiaci vstupujú na pracovisko  cez určený  vchod s nasadeným rúškom. Pri vchode 

bude všetkým žiakom meraná teplota. Pri teplote nad 37,2 st. C nebude žiakovi 

umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu.  Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi 

nebude umožnené vstúpiť na pracovisko. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak  bude 



izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, 

ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.  

 Žiaci na odbornom výcviku majú počas celej doby nasadené rúško.  

 Žiaci sú povinný mať l náhradné rúško  a hygienické papierové vreckovky. 

 Pri príprave jedál pracujú žiaci vždy v jednorazových rukaviciach. 

 Pri obsluhe pracujú žiaci vždy v bavlnených rukaviciach. 

 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa , tváre a cudzích vecí. 

 Žiaci sa na odbornom výcviku zdržiavajú na svojom pracovnom mieste a pohyb 

v iných priestoroch pracoviska je pre žiakov zakázaný. Počas prestávok sa žiaci 

zdržiavajú prednostne v šatni alebo v miestnosti na to určenej. 

 Neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia s účasťou žiakov na pracovisku školy. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, 

kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest - nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu 

a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie ) nesmie vstúpiť do priestorov pracoviska.  

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a MOV kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak odchádza na pokyn 

MOV  sám. 

 Rodičia nevstupujú do priestorov pracoviska.  

 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 

nedodržiavanie je dôvodom na uloženie výchovného opatrenia. 

 

C/ Prevádzka a vnútorný režim odborného výcviku na pracoviskách zamestnávateľa 

(duálne vzdelávanie a vzdelávanie na základe zmluvy so zamestnávateľom) 

 Odborný výcvik na pracoviskách  jednotlivých zamestnávateľov sa  riadi podľa 

podmienok konkrétnych  zamestnávateľov v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR. 

D/ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove 

a vzdelávaní: 

 Škola zabezpečuje pri vstupe do budovy školy a pracoviska ranný filter (meranie 

teploty, kontrola nosenia rúšok). 

 Do budovy školy, resp. pracoviska vstupuje žiak s ochranným rúškom. Dodržiava 

minimálne 2 metrové odstupy. Pri vstupe si dezinfikuje ruky. (R – O – R). Žiak nosí 

povinne rúško  vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy 

a pracoviska praktického vyučovania do odvolania RÚVZ. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka,  

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť 

do budovy školy a pracoviska. 

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ alebo MOV 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak 

odchádza na pokyn triedneho učiteľa  alebo MOV sám. 



 Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 

3 a viac po sebe nasledujúcich dní predkladá žiak „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“. 

 Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak si môže uplatniť „Výnimku 

z karantény“. Výnimku si uplatňuje žiak, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 za 

posledných 180 dní a plne zaočkovaný žiak. 

 Každý žiak je povinný mať každý deň v škole, alebo na pracovisku praktického 

vyučovania dve rúška (jedno náhradné , ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a 

papierové jednorazové vreckovky. 

 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy nosia v škole rúško alebo ochranný 

štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a v ostatných prípadoch v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Upratovanie a dezinfekcia priestorov školy a pracoviska prebieha v súlade 

s  manuálom MŠVVŠ SR a usmerneniami RÚVZ, pričom je zabezpečené: 

- Dezinfekcia rúk pri všetkých vstupoch, na odborných učebniach gastronómie, 

kaderníctva a kozmetiky, na pracoviskách praktického vyučovania. 

- Toalety v škole a na pracoviskách sú vybavené mydlom v dávkovači 

a jednorazovými papierovými utierkami. 

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne, o čom sa 

vyhotovuje písomný záznam. 

- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa 

väčší počet ľudí sa vykonáva minimálne 2x denne (napr. kľučky, klávesnice 

v učebniach informatiky). 

- Čistenie a dezinfekcia všetkých miestností sa vykonáva najmenej raz denne. 

E/ Dištančné vzdelávanie 

V prípade, že pre žiaka, skupinu žiakov, triedu, skupinu tried alebo celú školu bude nariadené 

dištančné vzdelávanie, tak sa realizuje prednostne cez systém edupage. Cez tento systém budú 

zasielané materiály na štúdiu, zadávané úlohy, zadávané testy na klasifikáciu. Žiaci sú povinní 

denne vo vyučovacom čase podľa rozvrhu triedy sledovať systém edupage  a dodržiavať 

stanovené hodiny. V prípade, že trieda, skupina tried alebo celá škola prejde na online 

vzdelávanie, tak to sa bude realizovať výlučne cez systém Microsoft Teams podľa platného 

rozvrhu hodín. 

F/ Stravovanie 

 Stravovanie žiakov v priebehu školského roka je zabezpečené v Reštaurácii Semafor, 

ktorá je zároveň aj školskou jedálňou. 

 Výdaj stravy prebieha v čase od 11.00 do 14.00 hod po jednotlivých skupinách. 

 V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie a uhradili 

poplatok za stravovanie a nie sú zo stravovania odhlásení. 

 Prihlásiť a odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky u vedúcej školskej jedálne na 

tel. č. 033/7301108. 

 V termíne  3.9.2021 a 6.9.2021 sa  stravujú iba žiaci, ktorí bývajú  na internáte 

SPŠE v Piešťanoch. Ostatní žiaci školy sa v uvedenom termíne nestravujú. 



 Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v reštaurácii Semafor sa stravujú povinne, od 

7.9.2021 pokiaľ nemajú odborným lekárom potvrdený zákaz stravovania vo verejnom 

stravovaní. 

 Žiaci si sami jedlo nenakladajú a neberú si ani príbory. 

 Stravu vydá žiakovi na to určený žiak v obsluhe s čistým hygienicky zabaleným 

príborom.  

G/ Domáce samotestovanie 

MŠ,V,VaŠ SR pripravilo pre tých žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorí prejavili záujem 

domáce antigénové samotesty. Po ich doručení do školy ich budú triedni učitelia rozdávať 

tým, ktorí si ich preukázateľne objednali. Odovzdávanie samotestov bude prebiehať na 

rodičovských združeniach, ktoré sa budú organizovať od 7.9.2021 jednotlivo v triedach (nie 

jedno celoškolské rodičovské združenie). Oznam o konaní rodičovského združenia oznámia 

triedni učitelia žiakom cez systém edupage, žiakom 1. ročníka oznamom do slovníčka. 

O vykonaní testu je povinní žiak alebo jeho zákonný zástupca preukázateľne informovať 

triedneho učiteľa prostredníctvom stránky edupage, mailom alebo sms. Výsledok samotestu 

zákonný zástupca alebo žiak škole oznamuje len v prípade, ak bol žiak pozitívny. Žiak 

následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej 

usmerní. O prípadnej ďalšej objednávke samotestov budeme žiakov a zákonných zástupcov 

informovať. 

 

Tento vnútorný predpis školy bol prerokovaný na pedagogickej rade školy 2.9.2021 a sa bude 

v prípade potreby aktualizovať podľa aktuálnej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR a RÚVZ.  

V Piešťanoch 2. 9. 2021 

 

                                                                               Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Pokyny pre stravovacie zariadenie (Reštaurácia Semafor) 

 Reštaurácia Semafor sa delí na 2 časti : školské stravovanie a reštauračnú časť 

 Priestory reštaurácie musia byť viditeľne oddelené na reštauračné stravovanie 

dôchodcov a hostí a na školské stravovanie žiakov a zamestnancov školy. 

A/ Školské stravovanie 

 Výdaj stravy prebieha v čase od 11.00 do 14.00 hod . 

 V školskej jedálni sa stravujú žiaci, zamestnanci školy a dôchodcovia, ktorí odovzdali 

prihlášku na stravovanie. 

 V reštaurácii semafor sa stravujú zákazníci. 

 Vstup a pobyt v prevádzke sa riadi režimom OTP – očkovaní, testovaní, prekonaní 

COVID-19. Uvedenú skutočnosť musia zákazníci preukázať na to určenému dozoru. 

Vstup je  umožnený len osobám  s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, 

šatka). 

 Pri vchode do prevádzky je viditeľne umiestnený oznam režime prevádzky a  

o povinnosti nosiť rúško a dezinfikovať si ruky. 

 Prihlásiť a odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky u vedúcej školskej jedálne 

mailom : kusovska.semafor@gmail.com 

 Stravovanie v školskej jedálni sa začína pre zamestnancov školy od 2.9.2021 , pre 

žiakov školy od 7.9.2021. V termíne  3.9.2021 a 6.9.2021 sa  stravujú iba žiaci, 

ktorí bývajú  na internáte SPŠE v Piešťanoch. 

 Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v reštaurácii Semafor sa stravujú povinne, 

pokiaľ nemajú odborným lekárom potvrdený zákaz stravovania vo verejnom 

stravovaní. 

 Žiaci si sami jedlo nenakladajú a neberú si ani príbory. 

 Stravu vydá žiakovi a zamestnancovi na to určený žiak v obsluhe s čistým hygienicky 

zabaleným príborom na tácke. 

 Stoly sú  usporiadané tak, že zachovávajú odstupy v radoch osôb minimálne 2 m. 

 Je potrebné vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom 

žiakovi/zamestnancovi, vrátane úchopových častí stoličiek. Túto dezinfekciu 

vykonávajú žiaci určení na obsluhu v školskej jedálni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č. 2 

Pokyny pre kaderníctvo a kozmetiku 

 Žiaci a MOV musia mať v prevádzke vždy prekryté horné dýchacie cesty – povinnosť 

nosiť rúško  vo všetkých priestoroch pracoviska. 

 Zákazníci sa na jednotlivé úkony objednávajú. 

 Vstup do prevádzky kaderníctva a kozmetiky je iba cez recepciu (nepoužije sa vchod 

do kozmetiky). 

 Pri vstupe do prevádzky si všetci vstupujúci (žiaci, MOV, upratovačka a zákazníci) 

aplikujú dezinfekciu na ruky. 

 Žiakom je pri vstupe do prevádzky meraná teplota. 

 Vstup a pobyt v prevádzke sa riadi režimom OTP – očkovaní, testovaní, prekonaní 

COVID-19.Uvedenú skutočnosť musia zákazníci preukázať na to určenému dozoru. 

Vstup je  umožnený len osobám  s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, 

šatka) 

 Pri vchode do prevádzky je viditeľne umiestnený oznam režime prevádzky a  

o povinnosti nosiť rúško a dezinfikovať si ruky   

 V miestnosti recepcie môžu byť maximálne 2 zákazníci, pričom musia mať rúško 

a vzdialenosť medzi nimi je 2 m. 

 Ochranu dýchacích ciest - rúško  nemusia mať zákazníci  pri úkonoch, pri ktorých to 

neumožňuje charakter úkonu (ošetrenie tváre, umývanie vlasov, strihanie) 

 Medzi jednotlivými zákazníkmi musí byť vždy priestor na upratanie a dezinfekciu 

pracovného miesta, prípadne vyvetranie priestoru ( pracovné stoly, kreslá, umývadlá) - 

min 5 minút. 

 Dezinfekcia sa vykonáva po každom zákazníkovi dezinfekčnými prostriedkami 

s virucídnym účinkom. 

 V jednej prevádzkovej miestnosti môžu byť naraz vedľa seba maximálne 2 zákazníci, 

pričom musí byť dodržaný medzi nimi odstup 2 m. 

 Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami. 

 Hygienické zariadenie pre zákazníkov je odčlenené od hygienických zariadení pre 

žiakov a zamestnancov. 

 

 


