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POKYNY K ORGANIZÁCII VZDELÁVANIA V SOŠP a SV Trnava 

od 2.9.2020 do 14.9.2020, v súvislosti s COVID – 19 
 

 

Pokyny sú rozdelené do troch fáz: zelená, oranžová a červená. 

 

V zelenej  fáze ste povinní dodržiavať nasledovné : 

1) Žiak pri nástupe do školy (2.9.2020) predkladá vyplnený Zdravotný dotazník 

a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka a Vyhlásenie 

zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti . Toto vyhlásenie 

predkladá opätovne, ak preruší školskú dochádzku na viac ako 3 dni.  

Zákonní zástupcovia žiakov do budovy školy nemajú povolený vstup! 

2) Žiaci absolvujú ranný filter t.j.: 

    - pri vstupe do budovy dodržujú odstup a majú  rúško na tvári, 

    - dezinfikujú si ruky, 

    - pristúpia k termokamere, ktorá je pri vrátnici, ak termokamera zahlási, že je všetko 

      v poriadku (žiak má rúško a nemá teplotu), ide sa prezuť a po prezutí do triedy, 

    - v prípade, ak žiak má teplotu 37,5˚C a viac, poverení zamestnanci (vrátnička + 

      pedagogický dozor), mu opakovane 3x po 5 minútach zmerajú teplotu. Ak sa zvýšená  

      teplota potvrdí, dozor žiaka odvedie do izolačnej miestnosti (knižnica) a triedny učiteľ 

      zavolá rodičovi, aby si žiaka vyzdvihol, ten kontaktuje lekára. Následne riaditeľ školy 

      kontaktuje TTSK a RÚVZ, 

   - vyučovanie prebieha prezenčne, žiaci minimalizujú zhromažďovanie mimo tried, 

      dodržujú odstup a sú povinní nosiť rúško aj v triede. Vyučovanie v uvedenom termíne 

      bude prebiehať v skrátenej forme (1 vyučovacia hodina = 30 min.), 

    - triedny učiteľ zabezpečí v kmeňových triedach pravidelné vetranie, v učebniach na 

      vetranie dohliadne vyučujúci, 

   - vyučovanie praxe realizujte v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia, dodržte 

     vyššie uvedené pokyny, 

   - vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje do 20.9.2020 v exteriéri, v prípade 

     nepriaznivého počasia hodina TV prebehne v  teoretickej rovine v triede resp. bude 

     suplovaná, 

   - v  prípade premiešavania žiakov z viacerých tried (cudzie jazyky), apelujem 

     na dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, 

   - v triedach je zakázané používať ventilátory. 

 

 

Stravovanie 

V  termíne od 2.9. – 14.9.2020 sa žiaci nebudú v školskej jedálni stravovať. Výdaj stravy pre 

zamestnancov školy bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam podľa usmernenia 

MŠVVŠ SR. 

 

 



 

 

Učitelia a zamestnanci školy 

Nosia rúška resp. ochranné štíty v celej škole, tiež prejdú ranným filtrom a dodržujú zásady 

R-O-R. 

 

- ZRPŠ sa uskutoční až po uvoľnení  a zmiernení protipandemických opatrení 

- Zasadnutia Rady školy (fyzické), sa momentálne konať nebudú 

- V šk. roku 2020/2021 sa lyžiarsky výcvik žiakov našej školy neuskutoční 

Učitelia sú povinní informovať riaditeľa školy o podozrivých zdravotných prejavoch žiaka 

v súvislosti  s ochorením COVID – 19. 

V celej budove školy sa budú počas celého tohto obdobia vykonávať viackrát za deň dezinfekčné 

opatrenia, s dôrazom na čistenie kontaktných povrchov. 

V prípade, že sa škola dostane do oranžovej, resp. červenej fázy, žiaci a zamestnanci školy, 

budú postupovať  podľa pokynov ministerstva školstva SR, ďalších  pokynov riaditeľa školy a na 

základe usmernenia RÚVZ. 

 

 

V Trnave, 31.8.2020                                                              

 

 

  Ing. Ivan Tománek 

                       riaditeľ školy 

 

 

 


