
Príloha k Vnútornému poriadku ŠI pri SPŠE, Košice  
 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 2.9.2020  
Riaditeľstvo školy a školského internátu v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ, RÚVZ prijíma 

nasledujúce zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 2.9.2020  

do ukončenia trvania pandémie ochorenia COVID-19 z dôvodu zvýšenej ochrany zdravia 

žiakov a zamestnancov školy.  

 

Od 2.9.2020 do 14.9.2020  

 

1. Príchod do školského internátu 
1. Nástup prijatých žiakov do školského internátu bude v utorok 1.9.2020 od 15.00 hod. – 

20.00 hod. 

2. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe žiakom meraná telesná 

teplota (odporúčaný filter) a pripravená je aj dezinfekcia rúk. Žiadame vstup  

do budovy  v odstupoch minimálne 2 metre. 

            Pre istotu  odporúčame  teplotu si odmerať pred odchodom z domu.  

            V prípade zvýšenej  teploty (t.j. 2x opakovane viac ako 37,2) nebude žiakovi umožnené   

            vstúpiť do budovy !!! 

3. Žiaci  vstupujú do budovy internátu bez sprievodu rodinných príslušníkov.  

4. Každý žiak predloží svojmu vychovávateľovi:  

     -    Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia od svojho ošetrujúceho lekára       

       -       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého 

žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu, vydaný 

MŠVVaŠ SR, ktorý je v prílohe tohto mailu. 

5. Rúška, hygienické potreby - každý ubytovaný žiak v ŠI preukáže svojmu 

vychovávateľovi.  

- min. 6 ks rúšok 

- 1 bal. - 10 ks hygienické vreckovky 

- vlastný príbor, pohár, utierka na riad 

- vlhčené obrúsky (najlepšie antibakteriálne) – nutné najmä v prípade alergických            

reakcií na bežné dezinfekčné prostriedky 

 

2. V budove školského internátu 

 Presuny žiakov, pohyb na chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov sú 

organizované tak, aby boli minimalizované kontakty medzi ubytovanými.  

 Na vrátnici sa  budú písomne evidovať prípadné podozrenia na ochorenie COVID -19, 

zistené pri rannom filtri alebo v priebehu dňa.   

 Nádoby s dezinfekciou sú zabezpečené vo vestibule školského internátu a v školskej 

jedálni pred odberom jedla. 

 V prípade potreby bude vyčlenená jedna izolačná miestnosť pre žiakov s náhlym 

zhoršením zdravotného stavu.  

 Minimálne 1-krát za hodinu (v čase, keď budú žiaci v izbách) zabezpečia intenzívnejšie 

vetranie v izbách po dobu 5 minút.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha denne a podľa potreby.  

 Upratovací personál bude informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných 

povrchov a predmetov.  



 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

ďalší zamestnanci školského internátu nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz 

denne.  

 

3. Výchovno-vzdelávací proces  

 Prebieha bez väčších úprav a je v kompetencii každého vychovávateľa v súlade 

s prísnym dodržiavaním zásad proti šíreniu choroby Covid 19.  

 Činnosť krúžkov začne až podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ a RÚVZ.   

 

4. Stravovanie v školskej jedálni  

 Žiak sa 2.9.2020 prihlási  na stravovanie v školskej jedálni prostredníctvom zápisného 

lístka. 

 Prihlásenie žiaka je záväzné do konca šk. roka. Prípadné odhlasovanie z obeda je možné 

urobiť najneskôr 24 hodín vopred.  

 Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál budú dodržiavané bežné hygienické pravidlá.  

 Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.  

 Do jedálne sa vstupuje s rúškom, ktoré si žiak zloží iba v čase konzumácie jedla. 

 

Raňajky sa vydávajú v čase od 6.00 hod. do 7.15 hod.  

Jedáleň sa o 7.15 hod. zatvára, z toho dôvodu nie je dovolený prechod žiakov cez jedáleň  

do školy. 

 

Harmonogram vstupu žiakov do školskej jedálne: 

 

Raňajky: 

v čase od  6.00 -  6.40 hod.         1. a 2. ročník 

                 6.40 – 7.15 hod.         3. a 4. ročník 

 

Večera:     

v čase od 18.00 – 18.15 hod.      1. a 2. ročník 

                18.15 -  18.30 hod.      3. a 4. ročník 

 

 

Tento harmonogram sa netýka žiakov VOŠ, keďže ich presuny v rámci školy a internátu sú 

podmienené aj prácou vo firme. 

 

   

5. Zákonný zástupca/plnoletý žiak:  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, triednych učiteľov a vychovávateľov, ktoré upravujú 

podmienky prevádzky školského internátu (vnútorného poriadku) do konca školského 

roku 2020/2021.  

 Podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, jeho súčasťou bude dotazník (či 

bolo dieťa od 17.8.2020 v zahraničí alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí). Znova 



ho predloží, pokiaľ dieťa preruší ubytovanie v trvaní viac ako 3 dni. Ak bolo dieťa  

v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, je potrebné sledovať jeho zdravotný stav.  

 V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. 

Telefonicky kontaktuje všeobecného lekára a postupuje v súlade s ďalšími pokynmi a 

usmernením MŠVVaŠ SR – oranžová alebo červená fáza. Za týchto podmienok je žiak 

z výchovno-vzdelávacieho vylúčený na čas liečenia.  

 Rodič potvrdí vychovávateľovi mailom alebo formou sms prevzatie chorého dieťaťa. 

 

 6. Ďalšie dôležité informácie  

 

 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 školy a školského internátu. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnený do samostatnej miestnosti a budeme kontaktovať zákonných zástupcov, 

ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 Ďalšie kroky sú v súlade s manuálom MŠVVaŠ - oranžová a červená fáza.  

 

 

Od 16.9.2020  

 
 V prípade priaznivej situácie  Zelená fáza budú podmienky pobytu v školskom internáte 

upravené podľa pokynov riaditeľstva školy a školského internátu. 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či 

pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo 

zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených 

prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia budú smerovať k implementácii 

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, 

ruky.  

Školy v zelenej fáze budú fungovať v štandardnom režime. Tie, v ktorých sa objaví podozrenie, 

budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci zo škôl s červeným označením 

sa budú vzdelávať dištančne. 

 

 

                                        

V Košiciach 28.8.2020                Ing. Štefan  Krištín, riaditeľ školy a ŠI 

 


