
Organizácia začiatku školského roka 2020/21 na SPŠS Žilina 
 
 
Slávnostné otvorenia školského roka 2020/21 sa pre žiakov  
 
1. ročníka uskutoční 2. septembra 2020 o 8.00 h v aule školy 

 po rozdelení žiakov do tried budú nasledovať 4 triednické hodiny v kmeňovej 
učebni. 

 
2. – 4. ročníka uskutoční 2. septembra 2020 o 7.50 h v kmeňových triedach 

 budú nasledovať 4 triednické hodiny. 
 
Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v nezmenenej forme.  
Opatrenia školy však budú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva založené na princípe ROR – „Rúško – Odstup – Ruky“. 
 
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.  
Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. 
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 
Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a 
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom. 
 
K začiatku školského roka riaditeľ strednej školy:  

 Zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne 
umiestneným dezinfekčným prostriedkom.  

 Zriadi náhodný ranný filter pri vstupe do budovy školy.  
 
K začiatku školského roka 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 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. 

 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 bezodkladné 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.  



 Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. 
V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. To platí aj pre 
cudzie osoby. Návšteva sa musí zdržať vo vestibule školy a riaditeľ rozhodne 
o nutnosti vstupu do priestorov školy.  
 

K začiatku školského roka žiačka/žiak budú:  
 Pri ceste do školy sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  
 Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou.  
 Umývať si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- 

epidemiologickými nariadeniami.  
 Nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy, 

v prvých dvoch týždňoch školského roka v súlade s nariadením odborného konzília 
ÚVZ SR.  

 
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 

 
 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.  

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 
bezodkladne si nasadí rúško a bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. 
V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne 
vyzdvihnú.  

 
Okrem vyplnených a podpísaných tlačív žiačky/žiaci donesú so sebou: 

 prezuvky (nie športovú obuv), 
 aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm, 
 písacie potreby, 
 poznámkový blok, 
 0,50 € na zaplatenie študentského preukazu, 

 
žiačky/žiaci 1. ročníka navyše 

 koncoročné  vysvedčenie z 9. ročníka základnej školy, 
 rodný list (môže byť aj neoverená kópia rodného listu) pre kontrolu údajov žiaka v 

elektronickej evidencii školy. 
 
Bližšie informácie aj s potrebnými tlačivami na vypísanie a podpísanie dostanú žiačky/žiaci 
alebo ich zákonní zástupcovia od triednych učiteľom prostredníctvom e-mailu. 


