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Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu počas pandémie COVID – 19 

v čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 

 
Na základe pokynu a usmernenia MŠVVaŠ SR SOŠ stavebná v Liptovskom Mikuláši 

 vydáva interné usmernenie 
pre organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v čase od 02.09.2020 do 14.09. 

2020. 

 

V škole bude prebiehať od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie podľa platného rozvrhu. 

V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, v dielňach 

odborného výcviku  a na pracoviskách zamestnávateľa pre žiakov, pedagogických 

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy. 

1. Vedenie školy 
 

 nebude organizovať spoločný nástup na začiatku školského roka, 

 bude kontrolovať plnenie nariadení vydaných vedením školy, 

 zabezpečí materiálno-technické a organizačné potreby pre žiakov a zamestnancov 

školy, 

 bude koordinovať činnosť školy tak, aby sa žiaci nezhromažďovali vo väčších 

skupinách, 

 zabezpečí zakúpenie rúšok pre žiakov a študentov (v prípade zabudnutia alebo 

poškodenia, 

 pre zabezpečenie okamžitej izolácie na nevyhnutne potrebný čas vyčlení a označí na 

pracoviskách školy  pre žiakov nasledovné miestnosti: 

„A“ blok – trieda č. 22 nachádzajúca sa na prízemí školy 

„B“ blok – relaxačná miestnosť nachádzajúca sa na prízemí školy 

„C“ blok – kancelária správcu dielní 

 zabezpečí vykonávanie ranného filtra pred vstupom do školy pre žiakov aj 

zamestnancov školy: 

 „A“ blok – pán Volko (školník) 

  „B“ blok – Ing. Vrbenský (školník) 

 „C“ blok – pán Debnár (MOV) 

 

2. Žiaci 
 

 pri nástupe do školy sú povinní predložiť dotazník a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

podpísané zákonným zástupcom (u plnoletých môže podpísať študent), toto potvrdenie 

predkladá zakaždým, ak sa jeho dochádzka do školy preruší, na viac ako tri dni, 

 sú povinní rešpektovať príkazy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 

súvisiace s opatreniami nariadenými MŠVV a Š SR a zriaďovateľa ŽSK, 
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 nesmú vstupovať do školy bez toho, aby sa vyhli rannému filtru (meranie teploty pri 

podozrení na COVID-19, dezinfekcia rúk), 

 sú povinní prichádzať do školy v dostatočnom predstihu (kvôli absolvovaniu ranného 

filtra) – (minimálne 20 – 30 minút pred začatím vyučovania, hlavne študenti 

z Liptovského Mikuláša a okolia), 

 sú povinní mať na každý deň v škole minimálne dva rúška a balíček hygienických 

vreckoviek, (v prípade poškodenia alebo zabudnutia rúška škola zabezpečí 1 x náhradné 

rúško, v prípade opakovaného zabudnutia zaplatí žiak 1 €), 

 sú povinní nosiť v škole tvárové rúška zakrývajúce ústa a nos, 

 pri vstupe do školy a do dielní odborného výcviku a sú povinní dezinfikovať si ruky, 

 po použití WC sú povinní  umyť si mydlom ruky, 

 počas kýchania alebo kašľania sú povinní zakrývať si ústa, 

 v škole sú povinní dodržiavať vzájomné rozstupy min. 2 m, 

 sú bezodkladne povinní oznámiť triednemu učiteľovi príznaky súvisiace s COVIDOM 

– 19 (telefonicky), 

 mimo času vyučovania a ani po ceste do školy sa nesmú združovať do väčších skupín 

a stýkať sa so spolužiakmi z iných tried, 

 po zistení príznakov COVIDU-19 sú povinní s nasadeným rúškom počkať v izolačnej 

miestnosti až do príchodu rodičov, 

 pri vybavovaní písomnej agendy, potvrdení, žiackych štipendií komunikujú výlučne cez 

triedneho učiteľa. 

3. Pedagogickí zamestnanci 
 

 pri nástupe do školy sú povinní predložiť podpísaný dotazník a čestné prehlásenie 

o bezinfekčnosti, tento sa predkladá zakaždým, ak sa dochádzka do práce preruší na 

viac ako tri dni, 

 vo vnútorných priestoroch školy sú povinní nosiť tvárové rúška, 

 pri vstupe do školy sú povinní dezinfikovať ruky (na vrátnici, v zborovni), 

 sú povinní prejsť ranným filtrom, 

 v prípade zistenia príznakov COVID-19 sú bezodkladne povinní informovať  o tom 

riaditeľa školy (zástupcu riaditeľa) a ihneď opustiť budovu školy alebo dielne 

odborného výcviku a následne telefonicky informovať svojho lekára a výsledky 

bezodkladne oznámiť vedeniu školy, 

 sú povinní dodržiavať služby na chodbách a dohliadať na dodržiavanie mimoriadnych 

predpisov určených pre žiakov školy, 

 zabezpečujú dôkladné vetranie učební, 

 nesmú používať telocvičňu na vyučovanie predmetu TV, ani na krúžkovú činnosť, na 

„A“ bloku nesmú požívať klubovňu pre žiakov a  na „B“ bloku relaxačnú miestnosť, 

 počas prvých dvoch týždňov sa žiaci vyučujú v jednej učebni a pedagogickí 

zamestnanci chodia za nimi.  
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4. Nepedagogickí zamestnanci 
 

 pri nástupe do školy sú povinní predložiť podpísaný dotazník a čestné prehlásenie 

o bezinfekčnosti, tento sa predkladá zakaždým, ak sa dochádzka do práce preruší na 

viac ako tri dni, 

 vo vnútorných priestoroch školy sú povinní nosiť tvárové rúška, 

 pri vstupe do školy sú povinní dezinfikovať ruky (na vrátnici), 

 sú povinní prejsť ranným filtrom, 

 dezinfikujú toalety minimálne 3 x za deň, zabezpečujú pravidelné dopĺňanie tekutého 

mydla a papierových utierok, 

 minimálne 2x denne čistia všetky dotykové plochy (kľučky na dverách, splachovače na 

WC a pod.), 

 raz denne dôkladne čistia všetky miestnosti v ktorých sa zdržiavajú zamestnanci a žiaci 

školy, 

 v prípade zistenia príznakov COVID-19 sú bezodkladne povinní informovať  o tom 

riaditeľa školy (vedúcu ekonomického úseku) a ihneď opustiť budovu školy, následne 

telefonicky informovať svojho lekára a výsledky bezodkladne oznámiť vedeniu školy, 

 sú povinní dohliadať na dodržiavanie mimoriadnych predpisov určených pre žiakov 

školy. 

 

5. Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov 
 

 nevstupujú do priestorov školy, 

 pri vybavovaní agendy, dokladov a ostatných písomností si dohodnú telefonicky termín 

stretnutia (so sekretárkou, triednym učiteľom), 

 pre lepšiu a bezpečnejšiu komunikáciu nahlásia triednemu učiteľovi e-mailovú adresu, 

prípadne môžu komunikovať s triedny učiteľom prostredníctvom rodičovského konta 

na stránke EduPage, 

 sú povinní okamžite telefonicky na číslach 044/55 214 08,55 214 09 informovať školu 

o pozitívnom testovaní na COVID-19 u ktoréhokoľvek člena  v spoločnej domácnosti, 

 sú povinní v prípade zistenia príznakov na COVID-19 bezodkladne vyzdvihnúť svoje 

dieťa, ktoré bude do ich príchodu umiestnené v izolačnej miestnosti, 

 zabezpečia pre svoje deti minimálne dve ochranné rúška a balík papierových vreckoviek 

na deň. 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.08.2020 

 

 Ing. Pavel Šišák 

  riaditeľ 
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