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Usmernenie 
riaditeľa školy k realizácii opatrení MŠVVaŠ SR 

 

Usmernenie je spracované v súlade s Manuálom pre stredné školy vydaného MŠVVaŠ SR 

v súvislosti zo zabezpečením organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných 

školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre 

školský rok 2020/2021. 

 

A) Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v organizačných 

zložkách Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina 

1) Žiaci a zamestnanci sú povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ, ako aj platným manuálom pre stredné školy. 

2) Na vstup do priestorov školy a východ z budovy školy, žiaci a zamestnanci využívajú 

výlučne hlavný vchod školy. 

3) Na vchodových dverách je umiestnený oznam, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak, 

resp. zamestnanec do budovy školy. 

4) Vstup do školy je podmienený dezinfekciou rúk a vhodným prekrytím dýchacích ciest, 

napr. rúškom, šatkou, resp. ochranným štítom a podobne. V prípade, že žiak nemá 

k dispozícii vlastné rúško, môže si na vrátnici školy jednorazové rúško zakúpiť. 

5) Budova školy je uzatvorená počas celého vyučovania. Vstup do nej a východ z nej je 

kontrolovaný vrátnikom školy a elektronickým dochádzkovým systémom. Žiaci môžu 

budovu školy počas vyučovania opustiť len v sprievode vyučujúceho, inak len keď 

odchádzajú z vyučovania zo zdravotných, resp. iných dôvodov, o ktorých je informovaný 

triedny učiteľ žiaka. O nutnosti odísť z vyučovania pred jeho skončením triedneho učiteľa 

vopred informuje rodič žiaka prostredníctvom študijného preukazu. 

6) Do budovy školy nie je umožnený vstup rodičom či iným osobám s výnimkou 

nevyhnutných prípadov, ktoré nie je možné vyriešiť na diaľku a za dodržania hygienických 

a dezinfekčných opatrení. 

7) Žiaci zo športovej prípravy prichádzajú do budovy školy najskôr od 10,45 hod. v utorok 

a stredu, vo štvrtok prichádzajú najskôr o 9,00 hod., v ostatné dni je budova školy 

sprístupnená od 7,00 hod. Žiaci sa pred budovou školy nezhromažďujú v skupinách viac 

ako 10 žiakov a dodržiavajú medzi sebou primeraný bezpečný odstup (aspoň 2 metre). 

8) V priestoroch školy je každý zamestnanec, žiak či nevyhnutná ohlásená návšteva povinná 

nosiť rúško, resp. iné vhodné prekrytie dýchacích ciest. Výnimku z nosenia rúška majú 

najmä nepedagogickí zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, 

ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, 

ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

9) Žiaci a zamestnanci dodržiavajú primeraný bezpečný odstup pri vzájomnej komunikácii. 

10) Žiaci sa počas vyučovacieho dňa zdržiavajú predovšetkým v kmeňovej učebni a nie 

v spoločných priestoroch, samozrejme s výnimkou návštevy toaliet. 

11) Pedagogický dozor počas vyučovacieho dňa zabezpečuje primerané vetranie priestorov, 

kde sa zdržiavajú žiaci. 

12) Pedagogický dozor dbá na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk aj u žiakov. 

13) V období do 20.9.2020, prípadne dlhšie podľa, pokynu riaditeľa školy, sa vyučovanie riadi 

podľa mimoriadneho časového rozvrhu (2 obedové prestávky: 

a) Obed A – žiaci 1. a 3. ročníka v čase od 11,55 do 12,30 
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b) Obed B – žiaci 2. a 4. ročníka v čase od 12,50 do 13,25 

14) Zástupca riaditeľa pre vzdelávanie pripraví harmonogram stravovania žiakov tak, aby sa 

v tom istom čase nezhromaždilo viac ako 20 žiakov v priestore pred školskou jedálňou. 

15) Pedagogický dozor zabezpečuje organizáciu žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni 

nasledovne: 

a) 1 pedagogický zamestnanec pred vstupom do školskej jedálne dohliada na hygienu 

a dezinfekciu rúk žiakov pred stravovaním, 

b) 1 pedagogický zamestnanec pred výdajným okienkom dohliada, aby žiaci 

dodržiavali vzájomný bezpečný odstup a nezdržiavali sa v priestoroch jedálne 

dlhšie ako je nevyhnutné. 

16) Žiaci v období do 20.9.2020, prípadne dlhšie, podľa pokynu riaditeľa školy, navštevujú 

školský bufet kontrolovane tak, aby sa v tom istom čase v bufete nenachádzali žiaci 

viacerých tried súčasne. V tomto období triedni učitelia usmernia žiakov, aby si zabezpečili 

vlastnú desiatu. 

17) Čestným vyhlásením sa žiaci a zamestnanci preukazujú pri prvom nástupe a následne pri 

prerušení dochádzky na 3 a viac dní na vrátnici školy a následne ho odovzdajú svojmu 

priamemu nadriadenému, resp. žiaci triednemu učiteľovi, ktorý ich zhromažďuje, spracúva 

a v prípade nutnosti predkladá na prešetrenie. Riadiaci zamestnanci a triedni učitelia dbajú 

na informovanie sa o zdravotnom stave zamestnancov a žiakov, ktorí sú potenciálne 

rizikoví. 

18) Športová hala, posilňovňa, gymnastická telocvičňa a pohybové centrum sa žiakmi do 

20.9.2020, prípadne dlhšie, podľa pokynu riaditeľa, nevyužívajú. 

19) Na prízemí budovy školy (učebňa č. 127) je vyčlenená miestnosť pre denne dochádzajúcich 

žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určená na ich izoláciu na nevyhnutne 

potrebný čas. 

20) Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. 

 

B) Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v Školskom internáte 

pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina 

1) Ubytovaní žiaci a zamestnanci sú povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ, ako aj platným manuálom pre stredné školy. 

2) Na vstup do priestorov školského internátu a východ z budovy školského internátu, žiaci 

a zamestnanci využívajú výlučne hlavný vchod školského internátu. 

3) Na vchodových dverách je umiestnený oznam, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak, 

resp. zamestnanec do budovy školy. 

4) Vstup do ŠI je podmienený dezinfekciou rúk a vhodným prekrytím dýchacích ciest, napr. 

rúškom, šatkou, resp. ochranným štítom a podobne. V prípade, že ubytovaný žiak nemá 

k dispozícii vlastné rúško, môže si na vrátnici školy jednorazové rúško zakúpiť. 

5) Do budovy ŠI nie je umožnený vstup rodičom či iným osobám. 

6) Budova ŠI je uzatvorená počas celého dňa. Vstup do nej a východ z nej je kontrolovaný 

vrátnikom ŠI a elektronickým dochádzkovým systémom. Ubytovaní žiaci môžu po nástupe 

do ŠI budovu opustiť na najviac 15 minút za predpokladu, že je v areáli ŠI zabezpečený 

pedagogický dozor, inak len v sprievode vychovávateľa alebo keď ubytovaný žiak 

odchádza z internátu zo zdravotných, resp. iných dôvodov, o ktorých je informovaný 

príslušný vychovávateľ. O nutnosti odísť zo ŠI vychovávateľa vopred informuje rodič 

žiaka dohodnutým spôsobom. 
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7) V priestoroch ŠI je každý zamestnanec, žiak či nevyhnutná ohlásená návšteva povinná 

nosiť rúško, resp. iné vhodné prekrytie dýchacích ciest. Výnimku z nosenia rúška majú 

najmä nepedagogickí zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, 

ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, 

ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 

8) Ubytovaní žiaci a zamestnanci dodržiavajú primeraný bezpečný odstup pri vzájomnej 

komunikácii. 

9) Ubytovaní žiaci sa počas dňa, resp. večera zdržiavajú predovšetkým vo svojich izbách a nie 

v spoločných priestoroch, s výnimkou realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

10) Pedagogický dozor počas vyučovacieho dňa zabezpečuje primerané vetranie priestorov, 

kde sa zdržiavajú ubytovaní žiaci. 

11) Pedagogický dozor dbá na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk aj u žiakov. 

12) V období do 20.9.2020, prípadne dlhšie podľa, pokynu riaditeľa školy, sa vydávanie večerí 

riadi podľa mimoriadneho časového rozvrhu: 

a) žiaci SOŠ dopravnej a SŠI internátna v čase od 17,45 do 18,00 

b) žiaci ŠI od 18,00 – 19,00 

13) Zástupca riaditeľa pre školský internát pripraví harmonogram stravovania žiakov tak, aby 

sa v tom istom čase nezhromaždilo viac ako 20 žiakov v priestore pred školskou jedálňou. 

14) Pedagogický dozor zabezpečuje organizáciu žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni 

nasledovne: 

a) 1 pedagogický zamestnanec pred vstupom do školskej jedálne dohliada na hygienu 

a dezinfekciu rúk žiakov pred stravovaním, 

b) 1 pedagogický zamestnanec pred výdajným okienkom dohliada, aby žiaci 

dodržiavali vzájomný bezpečný odstup a nezdržiavali sa v priestoroch jedálne 

dlhšie ako je nevyhnutné. 

15) Čestným vyhlásením sa žiaci a zamestnanci preukazujú pri prvom nástupe a následne pri 

prerušení dochádzky na 3 a viac dní na vrátnici školy a následne ho odovzdajú svojmu 

priamemu nadriadenému, resp. žiaci triednemu učiteľovi, ktorý ich zhromažďuje, spracúva 

a v prípade nutnosti predkladá na prešetrenie. Riadiaci zamestnanci a triedni učitelia dbajú 

na informovanie sa o zdravotnom stave zamestnancov a žiakov, ktorí sú potenciálne 

rizikoví. 

16) Na každom poschodí sa nachádza jedna miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým 

pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na 

nevyhnutne potrebný čas. 

17) V prípade nutnosti sa vyčlení potrebný počet miestností pre ubytovaných žiakov s trvalým 

pobytom mimo územia SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu 

na nevyhnutne potrebný čas. 

18) Športová hala, posilňovňa, gymnastická telocvičňa a pohybové centrum sa ubytovanými 

žiakmi do 20.9.2020, prípadne dlhšie, podľa pokynu riaditeľa, nevyužívajú. 

19) Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. 

 

C) Usmernenie k organizácii a podmienkam stravovania v Školskej jedálni pri Spojenej 

škole, Rosinská cesta 4, Žilina 

1) Zamestnanci sú povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, ako 

aj platným manuálom pre stredné školy. 

2) Na vstup do priestorov školskej jedálne a východ z nej zamestnanci využívajú výlučne 

hlavný vchod – od parkoviska. 
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3) Vstup do školskej jedálne je podmienený dezinfekciou rúk a vhodným prekrytím 

dýchacích ciest, napr. rúškom, šatkou, resp. ochranným štítom a podobne. 

4) Do priestorov školskej jedálne, kuchyne a skladov nie je umožnený vstup iným osobám. 

5) V priestoroch školskej jedálne, kuchyne a skladov je každý zamestnanec, žiak či 

nevyhnutná ohlásená návšteva povinná nosiť rúško, resp. iné vhodné prekrytie dýchacích 

ciest. 

6) Čestným vyhlásením sa zamestnanci preukazujú pri prvom nástupe a následne pri 

prerušení dochádzky na 3 a viac dní na vedúcej školskej jedálne a následne jej ho aj 

odovzdávajú. vedúca ŠJ tieto vyhlásenia zhromažďuje, spracúva a v prípade nutnosti 

predkladá na prešetrenie. Vedúca ŠJ dbá na informovanie sa o zdravotnom stave 

zamestnancov,  ktorí sú potenciálne rizikoví. 

 

D) Usmernenie k organizácii práce a podmienkam užívania priestorov športovísk školy 

pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina 

1) Zamestnanci sú povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, ako 

aj platným manuálom pre stredné školy. 

2) Na vstup do priestorov športovísk zamestnanci a užívatelia využívajú určené vchody 

a východy podľa pokynov správcu športovísk. 

3) Žiaci na vstup do športovej haly využívajú výlučne prechodovú chodbu v budove školy.  

4) V období do 20.9.2020, prípadne dlhšie, podľa pokynu riaditeľa školy, sa na zabezpečenie 

realizácie športovej prípravy a telesnej a športovej výchovy využívajú výhradne vonkajšie 

športoviská. V prípade nepriaznivého počasia tréneri prispôsobia výchovno-vzdelávaciu 

činnosť v rámci športovej prípravy a  využívajú učebne školy podľa dohody so zástupcami 

riaditeľa školy. 

5) Pri realizácii športovej prípravy v období do 20.9.2020, prípadne dlhšie, podľa pokynu 

riaditeľa školy, sa žiaci prezliekajú v šatniach športovej haly, posilňovne avšak 

nevyužívajú spoločné sprchy.  

 

 

Toto usmernenie platí od 1. septembra 2020   PaedDr. Peter Hruška 

         riaditeľ školy 

 

 

Prílohy: 

1. Manuál pre stredné školy a školské zariadenia 

2. Semafor jednotlivých fáz 

3. Rôzne infografiky 


