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Pokyn riaditeľky školy č. 1/2020 o prevádzke v škole, školskom internáte a školskej jedálni 
v školskom roku 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie v období od 02.09.2020 do 20.09.2020 

 

 Riaditeľka školy na základe manuálu pre stredné školy vydaného Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR dňa 26.08.2020 vydáva pokyn o prevádzke vo všetkých súčastiach Strednej 
odbornej školy pedagogickej nasledovne: 

 

A) Školský internát 

 Príchod (nasťahovanie) do školského internátu sa uskutoční dňa 01.09.2020 podľa 
nasledujúceho rozpisu: 

13:00 – 15:00 prvý ročník 

15:00 – 16:30 druhý ročník 

16:30 – 18:00 tretí ročník 

18:00 – 19:00 štvrtý ročník 

Každý žiak musí pred budovou školského internátu odovzdať skupinovej vychovávateľke čestné 
vyhlásenie pred nástupom do internátu (príloha č. 4 Manuálu pre stredné školy vydaného 
MŠVVaŠ SR).  

V školskom internáte je povinné nosenie rúška a dezinfekcia rúk. Zákonní zástupcovia nesmú 
vstupovať do budovy internátu.  

B) Školská jedáleň 

 Do školskej jedálne sa vstupuje po dezinfekcii rúk a s rúškom, ktoré prekrýva horné dýchacie 
cesty. Rúško je povinné aj pri odbere jedla pri výdajnom okne v jedálni. Rúško nie je povinné len 
počas samotnej konzumácie jedla. Žiačky dodržiavajú harmonogram výdaja stravy zverejnený pri 
vstupe do jedálne. 

C) Stredná odborná škola pedagogická 

 Vyučovanie v školskom roku sa začína 02.09.2020. Príchod žiakov do školy sa uskutoční 
podľa nasledovného harmonogramu: 

8:00 – druhý ročník 

8:20 – tretí ročník 

8:40 – štvrtý ročník 

9:00 – prvý ročník 
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Každý žiak musí pred budovou školy odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie pred 
nástupom do školy (príloha č. 4 Manuálu pre stredné školy vydaného MŠVVaŠ SR). 

Žiaci prvých ročníkov musia priniesť aj kópiu rodného listu a kópiu vysvedčenia z deviateho 
ročníka.  

Žiačky príslušného ročníka sa podľa harmonogramu zhromaždia pred budovou školy s rúškom, 
ktoré prekrýva horné dýchacie cesty a v dvojmetrových rozostupoch. Triedni učitelia vykonajú 
ranný filter a postupne sa s triedami presunú do budovy školy. Pri vstupe si každý žiak aj 
pedagogický zamestnanec vydezinfikuje ruky. Triedy sa budú zdržiavať vo svojich kmeňových 
triedach. 

Žiaci počas vyučovania povinne nosia rúško v triedach aj mimo tried. Pedagogickí zamestnanci 
nosia povinne rúško počas vyučovania v triedach aj mimo tried. V kabinetoch nie je nosenie 
rúška povinné. Každý žiak musí mať pri sebe minimálne dve rúška. 

Počas hodín hry na hudobný nástroj si žiaci aj pedagogickí zamestnanci pred každou hrou na klavíri 
vydezinfikujú ruky. 

Telocvičňa sa nesmie požívať do 20.9.2020. Ak je to možné, telesná a športová výchova sa vyučuje 
v exteriéry školy. 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Hanková, v. r. 

riaditeľka školy 
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