Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Úprava organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania
pre školský rok 2020/2021
Tento dokument rešpektuje opatrenia a nariadenia ÚVZ SR, ako aj manuál odporúčaní všetkých
troch fáz.
• Od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie, prevádzka školy je od 6,00-18,00 hod. Výchovno–
vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa
školského vzdelávacieho programu podľa platných opatrení ÚVZ.



Dochádzka na vyučovanie je povinná.
Žiaci a zamestnanci školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane
svojej triedy v interných priestoroch školy do 20.9.2020 a neskôr v súlade s aktuálnou
situáciou..



Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského internátu vyplnia dotazník o
zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Každý zamestnanec predkladá
po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha
č. 2a).



Otvorenia školského roka 2.9.2020:
-

pre žiakov prvých ročníkov sa uskutoční v spoločenskej hale, pre žiakov ostatných ročníkov
v triedach nasledovne : 8,00 hod – SPŠP, HA – 9,00 hod, Gymnázium a SŠŠ – 10,00 hod.



Usmernenie ku krúžkovej činnosti bude vydané 1.10.2020



Školský bufet je v prevádzke. Vo vnútornom priestore sa môžu zdržovať maximálne tri osoby.
Ostatní čakajú vonku v 2-metrových rozstupoch.



Škola a školský internát má pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia
COVID-19, vyčlenený priestor. (v škole učebne č.142, č. 252 a na internáte minimálne dve
izolačky.



V prípade odbornej praxe žiakov u zamestnávateľa , sa pri zabezpečení hygieny na pracovisku
praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami ÚVZ SR.

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021
Počas obdobia 2.9 – 15.9 :
•

Pri vstupe do školy vykonávať ranný filter

•

Rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov

•

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej
triedy v interných priestoroch školy.

•

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít.

•

Nevyužívať telocvične, posilňovne a bazén na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. TSV
bude prebiehať v exteriéri.
Športová príprava členov ŠK ŠOG Nitra bude prebiehať podľa rozvrhu športovísk.

•
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ZELENÁ FÁZA
Zákonný zástupca
•

•

•

•

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do
strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v
prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej
strednej školy na školský rok 2020/2021.
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po
každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá
písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).
V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne
príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka
do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov,
ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní
školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Pri podozrení na ochorenie
•

•

•

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) nesmie vstúpiť do priestorov
strednej školy a školského internátu.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si
nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy
tohto dokumentu.

ORANŽOVÁ FÁZA
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka, alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, či v
prípade nariadenia ÚVZ SR.
Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový
všeobecný lekár. V prípade, že:
a) mieste príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo pracovníka
školy:
• škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú
súčinnosť miestne príslušnému RUVZ,
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b) zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u
jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie
na ochorenie COVID-19:
• v prípade ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje miestne
príslušné RUVZ a informuje o podozrení u žiaka / pracovníka,
• škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje
plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.
Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka:
Podozrivý žiak nenavštevuje strednú školu a škola do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov
jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci v triede).
Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby,
ktoré:
•
mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
•
mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
•
boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19
dlhšie ako 15 minút
•
mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr.
pri kašľaní),
•
sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od
podozrivého
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
•
negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do
školy. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú
vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)
•
pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v
domácom prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak vylúčená
nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného
postupu miestne príslušným RUVZ.
•
Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia
tohto materiálu.
•
Stredná škola podľa svojich možností organizuje dištančné vzdelávanie v predmetoch
všeobecného vzdelávania a v odborných vyučovacích predmetoch teoretického vyučovania.
Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom:
•
škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.
Školské internáty
• Zásady ako v škole, prispôsobené na svoje podmienky.
• Prerušená činnosť výchovnej skupiny, v ktorej boli žiaci v blízkom kontakte so žiakom resp. PZ
ŠI s podozrením na ochorenie COVID - 19.
• Žiaci uzatvorenej skupiny sa dištančne vzdelávajú v predmetoch všeobecného vzdelávania a v
odborných vyučovacích predmetoch teoretického vyučovania podľa rozvrhu svojej školy alebo
triedy, ak v tejto pokračuje vyučovanie.
• Poskytuje ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom tried, ktoré sú v izolácií. Ostatným
žiakom poskytuje ubytovanie a stravovanie za zvýšených hygienických opatrení.
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ČERVENÁ FÁZA
Základné odporúčania
Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi,
nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom/odborným
zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:
V prípade potvrdeného žiaka:
• ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v
triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a prerušiť vyučovanie ich úzkych
kontaktov. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo
miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného
usmernenia hlavného hygienika,
• ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas doby
zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej
starostlivosti,
• po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa škola vracia do zelenej fázy.
V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo
pracovníkom - škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.
Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RUVZ:
 Prebieha kombinovaný spôsob vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa rozhodnutia
riaditeľa (podľa výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried).
• Praktické vyučovanie v dielni, pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku
zamestnávateľa je prerušené do doby rozhodnutia RÚVZ.
• Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli
zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia.
Školské internáty
• Prerušená činnosť výchovných skupín.
• Poskytuje ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom tried, ktoré sú v izolácií.
Ostatným žiakom poskytuje ubytovanie a stravovanie za zvýšených hygienických opatrení.
• Stravovanie po skupinách, nepremiešavanie skupín v jedálni. Nepremiešavanie ostatnými
ubytovanými osobami (z prostredia mimo školy).

August 2020
Mgr. Jaroslav Maček
riaditeľ školy
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Príloha č.4 – predkladá sa 2.9.2020

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo
plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo
školského internátu
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Meno a priezvisko zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Meno žiaka:
Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Dôvod použitia tohto dotazníka:
Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021
počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské
zariadenia boli bezpečným miestom pre žiakov v procese vzdelávania a výchovy.

Dotazník vypĺňa zákonný zástupca žiaka resp. plnoletý žiak:
Vyhlasujem, že moje dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej
republiky:
Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som vycestoval/a v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej
republiky:

ÁNO

NIE

Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia 1 od 17. 8. do 31. 8. 2020:
Plnoletý žiak: Vyhlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia od 17. 8. do 1. 9. 2020:

ÁNO

NIE

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať
zdravotný stav žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je žiak
v častom kontakte do 16.9.2020.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka,
bolesti hlavy) u žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, ste povinný
bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho
odporúčaní a žiak nenavštevuje školu do doby určenej príslušným lekárom.
Ďalej vyhlasujem, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia
– „červených krajín“ zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa,
jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli
v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr.
COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s
vyrážkami) 2.
Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
1

pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka)
a k nariadeniu karantény.
2
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Príloha č.5 - predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlasujem, že žiak/ja ........................................................................., bytom
v ..................................................................................., neprejavuje/m príznaky
akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť,
neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so
sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa
(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký
produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté
začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného
zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
menovanému žiakovi/mne nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by žiak/ja, jeho/moji rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním/so
mnou žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku
s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka,
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami)
3
.

V ................................. dňa ...................

3

pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka)
a k nariadeniu karantény.

Strana 6 z 6

