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Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 

 

 

Úprava podmienok školy v období od 22.06.2020 do 30.06.2020 

 

 

Aktuálna situácia 

Rozhodnutím č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 minister 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 v súlade s opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020:  

a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak 
rozhodne zriaďovateľ,  

b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.  

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ 
rozhodne o obnovení školského vyučovania v škole a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka neprejaví 
záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie. 

Zriaďovateľ školy, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vydal 17.06.2020 Usmernenie k otváraniu škôl. 
Považuje za vhodné otvorenie škôl, konkrétne organizačné zabezpečenie je na riaditeľovi školy. 
Riaditeľ školy je povinný vopred cez web zistiť záujem žiakov.  

Riaditeľ OA Prievidza urobil v edupage prieskum záujmu žiakov o nástup 22.06. a o stravovanie. Zo 
žiakov nik nemal záujem o školské stravovanie. Záujem nastúpiť prejavilo približne 5 percent (10 
žiakov). Následne riaditeľ školy vydal tieto pokyny upravujúce podmienky vyučovania. 

 

I. Všeobecné pokyny  

1) Pri ceste do školy a v škole sa žiaci, pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci riadia 
najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  

2) Škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným 
dezinfekčným prostriedkom.  

3) Žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v 
súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.  

4) Žiaci a učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nosiť rúško.  

5) V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je potrebné často a intenzívne vetrať. Nepoužívať klimatizačné 
zariadenia a ventilátory.  

6) Organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo 
mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, 
nevykonávať aktivity vo vnútornom prostredí telocvične.  

7) Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, 
dezinfekcii atď.  

8) Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.  
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9) Upratovanie a dezinfekciu toaliet vykonávať minimálne dvakrát denne, o 9:00 h a o 12:00 h a 
podľa potreby.  

10 ) Informovať a poučiť p. upratovačky o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe 
priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.  

11) vykonávať dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 
odborní zamestnanci, ďalší zamestnanci školy a iné osoby nachádzajú, najmenej raz denne.  

12) Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet 
osôb, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne o 9:00 h a o 12:00 h a podľa potreby.  

13) Zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu 
(napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)  

14) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom 
COVID19 (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.  

15)  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, umiestniť ho do 
samostatnej miestnosti U01 a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O 
podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných 
infekčných ochorení.  

16) Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, 
bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím 
rúška.  

17) Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov stredných škôl počas 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a 
ústne skúšanie do konca školského roku 2019/2020 nerealizuje. 

18) Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, zabezpečiť vzdelávanie tak, ako je to pri 
ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností.  

 

II. Pokyny pre zamestnancov 

1) Pedagogický zamestnanec, nepedagogický zamestnanec nastúpi prezenčne do práce od 22.6.2020.  

2) Obnoviť školské vyučovanie v našej škole od 29.06.2020, dovtedy naďalej zabezpečiť dištančné 
vzdelávanie pre jej žiakov v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti 
školy. Odporúča sa triednemu učiteľovi na celý týždeň dať žiakom jednotné zadanie – vytvoriť 
literárne alebo grafické dielo s tematikou prerušeného vyučovania pre epidémiu. 

3) Pred znovuotvorením školy kvôli prevencii pred nákazou COVID-19 zabezpečiť dôkladné čistenie a 
dezinfekciu priestorov školy a školského zariadenia a miest výkonu praktického vyučovania.  

4) Zabezpečiť pre všetkých zamestnancov školy dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú 
hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku školy zabezpečiť  
primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární 
vrátane papierových utierok.  

5) V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v škole bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu s TSK,  
RÚVZ Prievidza, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami žiakov.  

6) Zverejneniť oznam na vchodových dverách, za akých podmienok nemôže nastúpiť žiak do školy  

7) Pri prvom nástupe do práce, 22.06.2020 všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom 
stave pred návratom do zamestnania  

8) Zabezpečiť, aby zamestnávatelia poskytujúci praktické vyučovanie vytvorili podmienky pre 
odborný výcvik, odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického 
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vyučovania tak, aby boli v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami pre žiakov 
stredných škôl a hygienicko-epidemiologickými opatreniami na príslušnom pracovisku.  

9) Zabezpečiť medzi zamestnancom a zamestnávateľom dohodu o neprítomnosti v práci (Dov, NaV, 
HO, prekážka v práci...) v prípade, ak by niektorý pedagogický zamestnanec alebo nepedagogický 
zamestnanec mal problém nastúpiť na riadny výkon práce podľa pracovnej zmluvy a tento problém 
spočíva v obave o zdravie (ak je táto opodstatnená) alebo objektívnej prekážke na jeho strane. 

10) V čase mimoriadnej situácie nemôže učiteľ zo žiadneho predmetu žiaka hodnotiť stupňom 
prospechu nedostatočný, žiak nemôže opakovať ročník. Vo výnimočných prípadoch je možné určiť 
pred postupom do vyššieho ročnika preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 
požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 
vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 
31.8.2020. O preskúšani žiaka rozhoduje pedagogická rada na koncoročnej klasifikačnej porade. 
 

III. Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov 

1) Zákonný zástupca (ZZ) zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 
príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

2) ZZ zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

3) ZZ dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do 
konca školského roku 2019/2020. V týždni od 22.06. do 26.06.2020 rieši dištančné zadanie - vytvoriť 
literárne alebo grafické dielo s tematikou prerušeného vyučovania pre epidémiu. 

4) Žiak predloží po príchode do školy v pondelok 29.06.2020 písomné vyhlásenie zákonného zástupcu 
o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

5) V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 
situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.  

6) 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 dieťa zo školy vylúčené. 

 

IV. Termíny 

22.06.2020 nástup zamestnancov do práce, pre PZ školské práce, evidencia vš. príchodov a odchodov 

29.06.2020 obnovenie vyučovania v škole (žiaci dobrovoľne), dovtedy pokračuje dišt. vzdelávanie 

Do 23.06.2020 15:00 uzatvoriť klasifikáciu za 2. polrok v zmysle platných metodických pokynov 

24.06.2020 koncoročná klasifikačná porada 

25.06.2020 16:00 rodič. združenie 0. roč., hromadná akcia za stanovených podmienok v DK Prievidza  

Do 29.06.2020 odovzdanie učebníc, vyprázdnenie skriniek, kmeňových učební. 

30.06.2020 Odovzdávanie vysvedčení, koniec školského vyučovania v 2. polroku 2019/2020 

 

 

Prievidza 17. 06. 2020 

Aktualizované 18. 06. 2020 ------------------------------------- 
 Mgr. Ivan Kadlečík 
 riaditeľ školy 


