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Dodatok č. 2 

k Prevádzkovému poriadku zariadenia – Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku 
4666/7, 058 01 Poprad zo dňa 9.10.2015 

 

Názov organizácie: Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

Vypracovali:     Mgr. Pavol Leško, RNDr. Mária Vojtaššáková, Mgr. Viera Selepová 

Schválil: Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ školy 

Dátum vyhotovenia dodatku: 19.8.2020 

Číslo: SŠ/2020/000961 

Účinnosť: od 1. septembra 2020 

 

1. Prevádzka a vnútorný režim v budove na Ul . mládeže 

 
Riaditeľ Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/,7, Poprad vydáva nasledujúce pokyny, upravujúce podmienky 
vzdelávania a výchovy v budove na  Ul. mládeže 2350/7, Poprad, Poprad od 1. septembra 2020 v zmysle vydaných 
pokynov na Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021. (zdroj: 
https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú 
organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. 

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-
19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  

 

1.1 Prevádzka školy 

ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 7.15  - 16.45 hod. (pondelok – piatok) 

ŠKD pri ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 11.30 – 16.30 hod. (pondelok – piatok) 

ŠJ pri ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 6.30 – 14.30 hod. (pondelok – piatok) 

8- ročné gymnázium, Ul. mládeže, Poprad    7.15  - 16.45 hod. (pondelok – piatok) 

Bilingválne gymnázium, Ul. mládeže, Poprad 7.00  - 14.30 hod. (pondelok – piatok) 

 

 

1.2  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
 
 

● upratovanie a dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov prebieha 
minimálne dvakrát denne a podľa potreby,  

● upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne  trikrát denne a podľa potreby, 
● dezinfekcia tried sa vykonáva počas neprítomnosti žiakov po skončení vyučovania, 
● toalety sú vybavené tekutým mydlom, dezinfekčnými prostriedkami a papierovými utierkami,  
● smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri vyhadzovaní odpadu, 

https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf
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● pri vstupoch do budovy je na dobre viditeľnom mieste dostupný dezinfekčný prostriedok, ktorý slúži na 
vykonanie dezinfekcie rúk každej osoby, ktorá vstupuje do budovy, 

● rodičom, zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ a gymnázií je vstup do 
budovy zakázaný 

● rodičom, zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám žiakov 1. ročníka ZŠ a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, pri ktorých sa doprovod vyžaduje, sa vstup do budovy povoľuje za podmienky použitia 
ochranného rúška 

● nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená 
telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 
infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy, 

● zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 
oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020, 

 

zodp. THP zamestnanci, upratovačky 

 
● pedagogickí i nepedagogickí pracovníci na pracovisku sú povinní v čase od 2. – 14. septembra 2020  nosiť 

ochranný štít, resp. ochranné rúško, po tomto termíne platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy 
(zelená, oranžová, červená), 

● každý zamestnanec pri vstupe do budovy je povinný vykonať dezinfekciu rúk , 
● v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, bezodkladne telefonicky kontaktuje zamestnanec svojho 

lekára, 
● pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci v budove na Ul. mládeže vyplnia Zdravotný dotazník 

a vyhlásenie zamestnanca pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – dostupné na 
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ a odovzdajú ho na 
sekretariáte školy alebo ZRŠ, alebo https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ 

● po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, zamestnanci predkladajú písomné vyhlásenie o tom, 
že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – 
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania – dostupné na 
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ , alebo 
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ 

● zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 
oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020, 

 
zodp. všetci zamestnanci 

 

● v každej triede je žiakom k dispozícii tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok, papierové utierky,  
● pri vstupe žiaka do budovy je potrebné vykonať zdravotný filter – dezinfekcia rúk, kontrola 2 ks ochranných 

rúšok, papierových vreckoviek; meranie teploty je len náhodné, resp. v prípade podozrenia, 
● ak sa zistí, že u žiaka sa vyskytujú príznaky ochorenia COVID-19 (napr. zvýšená teplota), prípadne iné 

prenosné ochorenie, žiak sa umiestni do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktujte telefonicky rodiča, 
● pri prvom nástupe do školy je povinný žiak odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom, zákonným zástupcom – 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského  roka 
2020/2021 – dostupné na  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-
jazykove-skoly/ alebo https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ alebo webovej stránke školy 
https://www.ssdtpp.sk/ a odovzdá ho triednemu učiteľovi, 

● po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predkladá – Vyhlásenie zákonného 
zástupcu o bezinfekčnosti – dostupné na https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-
cvc-zus-jazykove-skoly/ alebo https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ alebo webovej stránke školy 
https://www.ssdtpp.sk/ a odovzdá ho triednemu učiteľovi, 

 
● počas obdobia od 2. – 14. septembra 2020 sú 

● žiaci prvého stupňa povinní nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, okrem triedy 
počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.ssdtpp.sk/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.ssdtpp.sk/
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● žiaci druhého stupňa povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch, vrátane svojej triedy 
v interných priestoroch školy, 

● aktivity sa organizujú tak, aby väčšiu časť dňa strávili žiaci von v areáli školy, pričom aby nedochádzalo k ich 
vzájomnému premiešavaniu, stretávaniu, 

● telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, 
● telocvičňa, bazén, posilňovňa sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú, 
● triedny učiteľ informuje rodiča, zákonného zástupcu o jeho povinnosti bezodkladného informovania 

triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo 
potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo ak žiakovi bola nariadená karanténa, 

● zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 
oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020. 

 
zodp. triedni učitelia 

 

1.3 Personálne zabezpečenie prevádzky budovy na Ul. mládeže 

Prevádzku školy zabezpečujú: 

 

● vedenie školy – ZRŠ /3/ 
● THP pracovníci – upratovačky, sekretárka, vrátnička, údržbár, technik 

● pedagogickí a odborní zamestnanci: 
●  7 učiteľov pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) 
●  4 vychovávateľky v ŠKD 
●  6 asistentov učiteľa 
●  školský špeciálny pedagóg 
●  fyzioterapeut 
●  učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie, pre vyššie sekundárne vzdelávanie, slovenskí a nemeckí 

učitelia  

 

1.4 Triedy, učebne, triedni učitelia 

Základná škola  

Žiaci sú rozdelení v 7 triedach prvého stupňa ZŠ a 6 triedach druhého stupňa ZŠ. Vzdelávajú sa v uzavretých 
skupinách. Popoludňajšia činnosť ŠKD prebieha v rovnakých uzavretých skupinách ako na prvom stupni ZŠ.  

Trieda Počet žiakov Učebňa Triedny učiteľ 

1.ZA 20 112 p. Krišková 

1.ZB 20 111 p. Hrošárová 

2.ZA 23 110 p. Pamulová 

2.ZB 23 119 p. Hudranová 

3.ZA 25 120 p. Stavná 

4.ZA 19 131 p. Kellnerová 

4.ZB 18 136 p. Herichová 

5.ZA 21 137 p. Maličká 

5.ZB 21 129 p. Šimšajová 

6.ZA 20 130 p. Kenedich 

7.ZA 21 138 p. Martinková 

8.ZA 29 139 p. Sýkorová 

9.ZA 16 229 p. Vojčíková 

SPOLU 276 
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8-ročné gymnázium 

Žiaci OG ročníky príma – kvarta sú rozdelení v 8 triedach. Vzdelávajú sa v uzavretých skupinách. 

Trieda Počet žiakov Učebňa Triedny učiteľ 

   Príma A 24 233 p. Nesládeková 

Príma B 24 235 p. Melikov 

Sekunda A 23 242 p. Melikovová 

Sekunda B 24 241 p. Brndiarová 

Tercia A 28 248 p. Mišáneková 

Tercia B 28 247 p. Folvarčíková 

Kvarta A 29 240 p. Zoričáková 

Kvarta B 25 249 p. Bérešová 

SPOLU 205     

 

Bilingválne gymnázium 

Žiaci bilingválneho gymnázia  sú rozdelení do 10 tried. 

Trieda Počet žiakov Učebňa   Triedny učiteľ 

I.E 23                119 p. Krajgerová 

I.F 23                120 p. Hönschová 

II.E 26                 303 p. Budinská 

II.F 25                 300 p. Bartošová 

III.E 21                 304 p. Goláňová 

III.F 17                  228 p. Šimko 

IV.E 25                  202 p. Šarišská 

IV.F 20                 302 p. Rodáková 

V.E 17                  305 p. Grilling 

V.F 21                  222 p. Šimoňáková 
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SPOLU 218   

 Poznámka: počty žiakov sa môžu meniť v závislosti od prestupu z iných škôl a na iné školy 

1.5 Nástup žiakov do školy 

Žiadame rodičov, aby žiaci ZŠ, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v ZŠ,  prichádzali 
a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

Pred nástupom do školy je dôležité žiakov a rodičov upozorniť: 

● na opatrenia ochrany žiakov pred komunitných šírením ochorenia COVID-19 
● na zváženie nutnosti návštevy školy zo strany rodičov, radšej uprednostniť telefonickú a e-mailovú 

komunikáciu 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy 
a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zároveň zabezpečí pre svoje 
dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava vydané pokyny riaditeľa školy, ktoré 
upravujú podmienky prevádzky školy, na  Ul. mládeže, v  Poprade na školský rok 2020/2021.  

 
Pri prvom nástupe do školy je povinný neplnoletý žiak odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom, zákonným 
zástupcom – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka /dieťaťa/ pred začiatkom nového 
školského  roka 2020/2021 – dostupné na /žiak ZŠ/ https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-
skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ alebo /žiak strednej školy/ https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ alebo 
webovej stránke školy https://www.ssdtpp.sk/ a odovzdá ho triednemu učiteľovi. Plnoletý žiak sám vypĺňa dotazník a 
odovzdá ho triednemu učiteľovi.  

Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predkladá – Vyhlásenie zákonného zástupcu 
o bezinfekčnosti – dostupné na /žiak ZŠ/ https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-
jazykove-skoly/ alebo https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ alebo webovej stránke školy 
https://www.ssdtpp.sk/ a odovzdá ho triednemu učiteľovi, 

V prípade, že neplnoletý žiak nebude mať potrebné tlačivo, nebude mu umožnený vstup do triedy a kontaktovaný 
bude rodič (zákonný zástupca žiaka).  

Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID-
19, bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a príslušného  zástupcu riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 
zástupcu zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletého žiaka je aj bezodkladné ohlásenie karantény, ak bola žiakovi 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.  

Rodičia, zákonní zástupcovia a iné sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Výnimku 
tvoria rodičia, zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby žiakov 1. ročníka ZŠ a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, pri ktorých sa doprovod vyžaduje. Vstup je povolený len s rúškom.  

Žiaci základnej školy vstupujú do budovy školy každý deň v čase od 7.30 hod. cez vedľajší vchod (pri šatniach). Dňa 2. 
septembra 2020 je vstup až od 8.45 hod.  

Žiaci gymnázií vstupujú do budovy školy každý deň 10 – 20 minút pred vyučovaním podľa rozvrhu hodín cez hlavný 
vchod. Dňa 2. septembra 2020 je vstup až od 8.20 hod.  

Budovu opúšťajú rovnakým vchodom, minimalizujú stretávanie pred školou a pri skrinkách sa zbytočne nezdržiavajú.  

 

1.6 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa realizuje v zmysle zverejnené rozvrhu a informácií o suplovaní 
v prípade potreby. Rozvrh hodín pre všetkých žiakov je zverejnený na webovej stránke školy www.ssdtpp.sk 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.ssdtpp.sk/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
https://www.ssdtpp.sk/
http://www.ssdtpp.sk/


6 
 

a prostredníctvom EDUPAGE. O prípadnom suplovaní alebo zmenách vyučovania budú rodičia i žiaci informovaní cez 
EDUPAGE a web školy.  Učitelia zapisujú preberané učivo do elektronickej triedne knihy a evidujú dochádzku žiakov.  

Aktivity sa organizujú tak, aby väčšiu časť dňa strávili žiaci von v areáli školy, pričom aby nedochádzalo k ich 
vzájomnému premiešavaniu, stretávaniu. Triedy sa budú striedať alebo svoju činnosť realizovať oddelene. 

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, telocvičňa, bazén, posilňovňa sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú.  

Do toho istého termínu sa výučba telesnej a športovej výchovy na II. stupni ZŠ realizuje bez spájania tried.  

V čase od 2. – 14. septembra sa neorganizujú žiadne spoločné akcie (besedy, hromadné podujatia, výlety, exkurzie).  

Počas obdobia od 2. – 14. septembra 2020 sú 

● žiaci prvého stupňa povinní nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, okrem triedy 
počas výchovno-vzdelávacej činnosti 

● žiaci druhého stupňa i žiaci gymnázií  povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch, vrátane 
svojej triedy v interných priestoroch školy 

●  pedagogickí i nepedagogickí pracovníci povinní nosiť rúško na pracovisku 

Po tomto termíne platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová, červená). 

Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet, či spoločných priestorov je organizovaná tak, aby boli 
minimalizované kontakty medzi skupinami, jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

Na škole je zriadená izolačná miestnosť pre žiakov, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, resp. iného 
prenosného ochorenia.  

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú vzdelávaní so svojimi spolužiakmi  v triedach, pričom nápomocní sú im 
asistenti učiteľa. 

Zmena organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je vyhradená v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v zelenej, 
oranžovej alebo červenej fáze. Uvoľnenie vyššie uvedených opatrení podľa zelenej fázy nie je možné pred termínom 
15. september 2020. 

 

1.7 Stravovanie v školskej jedálni 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami vydanými pre školské stravovanie.  

● pred vstupom do jedálne vykonajú dezinfekciu rúk 

● stoly sú rozmiestnené v dostatočnej vzdialenosti 
● stravovanie prebieha podľa osobitného harmonogramu 

● stravu do obedári si môže stravník vyzdvihnúť len v prvý deň neprítomnosti v čase od 13.00 hod. cez zadný 
vchod do ŠJ 

● ďalšie podrobnosti sú spracované v osobitnom dodatku 

● výdaj obedov je od 3.9.2020 (ZŠ od 11.00 hod., 8G od 12.00 hod, BS od 13.00 hod.) 

● výdaj obedov od 7.9.2020 je podľa rozvrhu a stanovených obedných prestávok (1. stupeň ZŠ od 11.30 - 12.00 
hod., BS od 12.15 do 12.45 hod. , 2. stupeň ZŠ,8G od 13.20 do 13.50) 

● žiaci ZŠ a 8G  budú vstupovať do ŠJ postupne podľa ročníkov a tried s časovými rozostupmi 

● žiaci BS budú vstupovať podľa nasledujúceho harmonogramu:  

 

I.E 12.15 23 žiakov 
I.F 12.15 23 
II.E 12.17 26 
II.F 12.17 25 
III.F 12.20 21 
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III.F 12.20 17 
IV.E 12.23 25 
IV.F 12.23 20 
V.E 12.25 17  
V.F 12.25 21 

 

 

1.8 Prevádzka školského klubu detí 

Školský klub detí pri ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, Poprad je k dispozícii pre prihlásených žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ od 
3.9.2020 v čase od ukončenia vyučovania do 16.30 hod.  Prevádzka ŠKD v ranných hodinách od 6.15 do 7.45 hod. je v  
termíne od 3. - 15.9.2020 zrušená.  

Žiaci sú rozdelení do oddelení ŠKD v rovnakých skupinách ako počas doobedňajšieho vyučovania a v rovnakých 
učebniach.  

Oddelenie Učebňa Učiteľ 

1.ZA 112 p. Hromjaková 

1.ZB 111 p. Frisová 

2.ZA 110 p. Gulová 

2.ZB 119 p. Macuráková 

3.ZA 120 p. Meliorisová 

4.ZA 131 p. Hrončáková 

4.ZB 136 p. Paločková 

 
Žiaci odchádzajú z ŠKD len v sprievode rodiča, resp. na základe písomného súhlasu rodiča v sprievode inej osoby 
alebo samostatne.  Dieťa sa odovzdáva pri hlavnom vchode po zazvonení na zvonček príslušného oddelenia.  

 

  

V Poprade dňa 19.8.2020   

                                                                    Mgr. Dušan Nebus 
                                                                         riaditeľ školy 

 

 

AKTUALIZÁCIA  - 14. september 2020 

Zmena prevádzky Školského klubu detí pri ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, Poprad od 16. septembra 2020 

Ranná prevádzka 6.15 – 7.45 – 1 oddelenie – zberná trieda 

Poobedňajšia prevádzka od ukončenia vyučovania do 16.30 hod.  – 4 oddelenia 

  

Oddelenie Učebňa Učiteľ Žiaci z tried 

1. odd. 120 p. Meliorisová 3.ZA + 2.ZB 

2. odd. 112 p. Hromjaková 1.ZA + 2.ZB 

3. odd. 111 p. Frisová 1.ZB + 4.ZB 

4. odd. 110 p. Gulová 2.ZA + 4.ZA 

 



8 
 

AKTUALIZÁCIA  - 12. október 2020 

Prevádzka je v zmysle aktualizovaného manuálu pre základné školy a školské zariadenia (11.10.2020) a manuálu pre 
stredné školy. Dokumenty boli aktualizované 11. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu 
verejného zdravotníctva SR. Dostupné: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

Prevádzka je v zmysle vydaného rozhodnutia číslo: 2020/17294:1-A1810, rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 
2020 do odvolania. Dostupné: https://www.minedu.sk/data/att/17548.pdf  

Prevádzka je v zmysle vydaného Zabezpečenia chodu školy v čase prerušenia vyučovania v dňoch od 12.10.2020 do 
odvolania pod číslom SŠ/2020/001172. Dostupné:  
http://cloud1u.edupage.org/cloud/Organizacne_zabezpecenie_od_12.10.2020.pdf?z%3AQkOCTNtLh0mWjK032jMII
DTpiEZDewGHdxNiZJr8gX75XQgEgy7xddAE%2BqQ%2FQiF%2F 

Zmena prevádzky Školského klubu detí pri ZŠ, Ul. mládeže 2350/7, Poprad od 12. októbra 2020 

Ranná prevádzka 6.15 – 7.45  - deti umiestnené v kmeňových triedach – zrušenie zbernej triedy 

Poobedňajšia prevádzka od ukončenia vyučovania do 16.30 hod.  – 7 oddelení 

Oddelenie Učebňa Učiteľ 

1.ZA 112 p. Hromjaková 

1.ZB 111 p. Frisová 

2.ZA 110 p. Gulová 

2.ZB 119 p. Gontkovičová/p. Kocvárová 

3.ZA 120 p. Meliorisová 

4.ZA 131 p. Slivková/p. Hrončáková 

4.ZB 136 p. Macuráková/p. Paločková 

 

AKTUALIZÁCIA  - 26. október 2020 

Prevádzka je v zmysle aktualizovaného manuálu pre základné školy a školské zariadenia (23.10.2020) a manuálu pre 
stredné školy (23.10.2020). Dokumenty boli aktualizované 23. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Dostupné: https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf  

Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020. 

Prevádzka je v zmysle vydaného rozhodnutia číslo: 2020/17949:1-A1810, rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26. októbra 
2020 do odvolania. Dostupné: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf  

Žiaci II. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník) sa vzdelávajú dištančnou formou na základe zverejneného rozvrhu hodín 
s upraveným počtom hodín. Pri zostavovaní rozvrhu hodín a organizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu sme 
postupovali v zmysle odporúčaní ŠPU a ním vydanými Metodickými pokynmi k obsahu a organizácii výchovno-
vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu, dostupné: 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/spu-pokyny-zs-cervena.pdf 

Vyučujúci zabezpečujú výučbu predmetov priamo z pracoviska alebo na základe schválenej žiadosti o „home office“ 
z domáceho prostredia. Hlavnými komunikačnými nástrojmi sú EDUPAGE, ZOOM, TEAMS a iné.  

Rodičom boli poskytnuté všeobecné informácie k dištančnému vzdelávaniu prostredníctvom EDUPAGE a webovej 
stránky školy – dostupné: 
https://cloud1u.edupage.org/cloud?z%3AQ4LI6CDlkT6qSUMYKKJZzlUk2NIrdPaf6XHGl9oQRxqtK5kR6vhiLuJA%2BoT9
GHwd 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/data/att/17548.pdf
http://cloud1u.edupage.org/cloud/Organizacne_zabezpecenie_od_12.10.2020.pdf?z%3AQkOCTNtLh0mWjK032jMIIDTpiEZDewGHdxNiZJr8gX75XQgEgy7xddAE%2BqQ%2FQiF%2F
http://cloud1u.edupage.org/cloud/Organizacne_zabezpecenie_od_12.10.2020.pdf?z%3AQkOCTNtLh0mWjK032jMIIDTpiEZDewGHdxNiZJr8gX75XQgEgy7xddAE%2BqQ%2FQiF%2F
https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/spu-pokyny-zs-cervena.pdf
https://cloud1u.edupage.org/cloud?z%3AQ4LI6CDlkT6qSUMYKKJZzlUk2NIrdPaf6XHGl9oQRxqtK5kR6vhiLuJA%2BoT9GHwd
https://cloud1u.edupage.org/cloud?z%3AQ4LI6CDlkT6qSUMYKKJZzlUk2NIrdPaf6XHGl9oQRxqtK5kR6vhiLuJA%2BoT9GHwd
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Zároveň boli poskytnuté návody na inštaláciu ZOOM a TEAMS. Dostupné: ZOOM - 
https://cloud8u.edupage.org/cloud?z%3AGAxOHhP%2FJnuMBv8e16gzDJEbMXquQEema3GzVkgpW1Rc0%2FrSY9ex
ONY9zMoBT2Xd 

TEAMS - 
https://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3A1me6%2Fnu4s6ZCnfSJz3OslL6ueu73va9%2BsTEdTEkpzqNobmBTkDZE1IsN
AhtSX4l6 

Počas online hodín vyučujúci komunikujú so žiakmi zvoleným komunikačným nástrojom, pričom žiak je informovaný 
vopred cez EDUPAGE. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online výučby, je potrebné informovať vyučujúceho 
vopred, z dôvodu, že prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní je evidovaná. Zároveň je možné dohodnúť si 
konzultáciu s vyučujúcimi prostredníctvom EDUPAGE.  

Žiaci I. stupňa ZŠ sa vzdelávajú v prezenčnej forme bez úpravy rozvrhu hodín. Činnosť ŠKD je v nezmenej podobe na 
základe poslednej aktualizácie z 12. októbra 2020.  

 

AKTUALIZÁCIA  - 2. november 2020 

Prevádzka je v zmysle vydaného Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania 
„Spoločná zodpovednosť“. Dostupné: https://www.minedu.sk/data/att/17868.pdf 

Prevádzka je v zmysle aktualizovaného manuálu pre základné školy a školské zariadenia (2.11.2020). Stredné školy 
postupujú podľa pôvodného manuálu.  Dokumenty pre ZŠ a školské zariadenia boli aktualizované 1. novembra 2020 
podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. Dostupné: 
https://www.minedu.sk/data/att/17795.pdf 

V zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 (školský zákon v platnom znení), ďalej v znení Rozhodnutia ministra školstva 
z 28. augusta 2020, číslo 2020/15801:1-A1800 a v znení vydaného Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ dňa 1.11.2020, riaditeľ 
Spojenej školy D. Tatarku 4666/7 v Poprade nariaďuje dištančnú formu štúdia žiakom I.ZA, I. ZB, II.ZA a IV.ZB triedy v 
organizačnej zložke: Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad na dni 3. – 5. november 2020.  

Žiaci 2.ZB, 3.ZA a 4.ZA sa budú vzdelávať prezenčnou formou, pričom sú žiaci rozdelení do skupín s maximálnym 
počtom do 15 žiakov. Vytvorí sa 6 tried.  

2.ZB – vyučujúci – Mgr. Zuzana Hudranová – ŠKD – Bc. Zuzana Hromjaková – učebňa 119 
2.ZC – vyučujúci – Zuzana Paločková – ŠKD – Mgr. Zuzana Krišková – učebňa 112 
3.ZA – vyučujúci – Mgr. Viera Stavná – ŠKD – Alena Meliorisová – učebňa 120 
3.ZB – vyučujúci – Mgr. Ľubomíra Macuráková – ŠKD – Mgr. Viera Stavná – učebňa 111 
4.ZA – vyučujúci – Mgr. Viera Gulová – ŠKD – Mgr. Lenka Kocvárová – učebňa 110 
4.ZC – vyučujúci – Anna Hrončáková  - učebňa 131 

Činnosť ŠKD bude v 5 oddeleniach. Deti sa nepresúvajú, ostávajú v kmeňových triedach. Rozvrh hodín je na 
nasledujúce dni upravený a zverejnený na webovej stránke školy a prostredníctvom EDUPAGE. 

 

AKTUALIZÁCIA  - 9. november 2020 

Prevádzka je v zmysle vydaného Usmernenia MŠVVaŠ SR k opatreniam v územných obvodov okresov podieľajúcich 
sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Dostupné: 
https://www.minedu.sk/data/att/17865.pdf  

Celý prvý stupeň ZŠ sa vráti do prezenčnej formy vzdelávania. Žiaci sú vo svojich kmeňových triedach, činnosť ŠKD 
pokračuje v kmeňových triedach, bez premiešavania detí.  

Vyučovanie je na základe upraveného rozvrhu, pričom triedni učitelia vyučujú všetky predmety vo svojich triedach, 
informácie o vyučovaní a rozvrhu hodín sú zverejnené na webovej stránke školy a prostredníctvom EDUPAGE.  

Prevádzka ŠKD je v 7 oddeleniach. Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  

https://cloud8u.edupage.org/cloud?z%3AGAxOHhP%2FJnuMBv8e16gzDJEbMXquQEema3GzVkgpW1Rc0%2FrSY9exONY9zMoBT2Xd
https://cloud8u.edupage.org/cloud?z%3AGAxOHhP%2FJnuMBv8e16gzDJEbMXquQEema3GzVkgpW1Rc0%2FrSY9exONY9zMoBT2Xd
https://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3A1me6%2Fnu4s6ZCnfSJz3OslL6ueu73va9%2BsTEdTEkpzqNobmBTkDZE1IsNAhtSX4l6
https://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3A1me6%2Fnu4s6ZCnfSJz3OslL6ueu73va9%2BsTEdTEkpzqNobmBTkDZE1IsNAhtSX4l6
https://www.minedu.sk/data/att/17868.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17795.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17865.pdf
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AKTUALIZÁCIA  - 16. november 2020 

Prevádzka je v zmysle aktualizovaného manuálu pre základné školy a školské zariadenia (12.11.2020) a manuálu pre 
stredné školy (12.11.2020). Dokumenty boli aktualizované 12. novembra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Platnosť nadobúdajú od 16. novembra 2020. Dostupné: 
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/  

Prevádzka je v zmysle vydaného rozhodnutia číslo: 2020/18259:2-A1810, rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 16. novembra  
2020 do odvolania. Dostupné: https://www.minedu.sk/data/att/17911.pdf  

Celý prvý stupeň ZŠ  pokračuje v prezenčnej forme vzdelávania. Žiaci sú vo svojich kmeňových triedach, činnosť ŠKD 
pokračuje v kmeňových triedach, bez premiešavania detí.  

Vyučovanie je na základe stabilného rozvrhu hodín zverejneného na webovej stránke školy a prostredníctvom 
EDUPAGE.  

Prevádzka ŠKD je v 7 oddeleniach. Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.  

 

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/data/att/17911.pdf

