
1 
 

 

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK - DODATOK č. 1 - COVID 19 

ku Školskému poriadku na 

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok ku Školskému poriadku vydala:  Ing. Mariana Hriňová, riaditeľka školy        

 

 



2 
 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Cieľom Dodatku ku Školskému poriadku na školský rok 2021-2022  je upraviť organizáciu a podmienky 

výchovy a vzdelávania pre žiakov školy tak, aby sa v maximálnej miere udržalo bezpečné prostredie 

školy v čase zelenej fázy pandémie ochorenia COVID -19 a organizácia dištančného vzdelávania.  

 

2. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A PLNOLETÝCH ŽIAKOV 

 

Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak predkladá:  

1) pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 

viac ako tri dni Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  (PRÍLOHA č.1). Žiak s príznakmi musí 

ostať doma, pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.  

2) v zelených okresoch Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka rodič predkladá dobrovoľne  na 

základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v záujme zachovania zdravia 

a bezpečnosti žiakov a zamestnancov. V ostatných okresoch mu táto vyplýva z Covid automatu. Rodič, 

ktorý nepredložil “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ v čase, keď sa škola nachádzala 

v zelenom okrese, je povinný ho predložiť po prepnutí okresu do oranžovej farby“. 

V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, takýto žiak sa považuje za 

príznakového a rodič je povinný kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude 

usmerňovať.   

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 

1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (Edupage) 

2. poslať oscanované Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  e-mailom, 

3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude naďalej usmerňovať. 

3) Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5  po sebe 

idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť  „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať 

za následok zhoršenú známku zo správania.  

4) V prípade, že je u žiaka podozrenie na Covid - 19, alebo bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, 

rodič bezodkladne informuje o tejto situácii triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať 

sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie 

karantény žiaka, ak mu bola nariadená. 

V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie Covid – 19, rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa 

alebo riaditeľa školy, aby mohli byť identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

4) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča žiakom a zamestnancom pri nástupe do 

školy absolvovať testovanie na COVID-19. Vyššie uvedené ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie 

v škole a v domácom prostredí PCR kloktacími testami, ktoré distribuuje na školy koncom augusta 

2021. Testovanie by sa malo uskutočniť od 2.9.  –  5.9.2021 a výsledok testu bude doručený rodičovi 

do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom.     
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3. POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

  1. Žiak 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, Ak žiak v priebehu dňa 

vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a uvedenú skutočnosť 

oznámi svojmu triednemu učiteľovi, alebo zástupcom riaditeľa školy. Žiak bude umiestnený do 

samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne 

vyzdvihnú.  

  2. Pri vstupe do budovy je žiak povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty, ak bude na to vyzvaný. 

Bez vyzvania si vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom a vstupuje len s prekrytými ústami.  

  3. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.  

  4. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť žiakovi: 2 rúška na deň a papierové vreckovky.  

  5. Žiak nosí rúško v priestoroch školskej jedálne, rúško nenosí pri konzumácii jedla pri jedálenskom 

stole. Pred vstupom do jedálne ši žiak dezinfikuje ruky.  

  7. Ak zo zdravotných dôvodov žiak nemôže nosiť rúško, je povinný nosiť ochranný štít.  

  8. Žiakovi bez rúška alebo ochranného štítu nebude povolený vstup do budovy školy a následne bude 

postupované v zmysle školského poriadku.  

  9. Žiaci vo všetkých priestoroch školy udržiavajú vzájomný odstup.  

10. Žiak dodržiava základné hygienické normy, predovšetkým si čo najčastejšie umýva ruky mydlom.  

11. Týždenníci pravidelne vetrajú priestor učební.  

 

ORGANIZÁCIA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

a) Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 počítame aj s možnosťou, že v prípade 

rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou. 

b) Vyučovanie dištančnou formou sa realizuje v prípade, že nie je možné pre celú školu alebo 

jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné vyučovanie. 

c) O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľ školy a oznámi ho všetkým žiakom, aj 

pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky školy. 

d) Dištančná forma vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov školy. 

e) Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie 

s vyučujúcimi nasledujúcimi formami: 

- online vyučovacie hodiny s využívaním aplikácií napr. Teems,  (podľa zváženia 

jednotlivých vyučujúcich),  

- prostredníctvom portálu EduPage,  

- prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Messenger,  

- prostredníctvom telefonickej komunikácie. 

f) V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce až potom ich začne 

realizovať. 

g) Online hodiny sa organizujú  približne v čase, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín v škole. 

h) Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy čase od 7:30 do 14:00 hod. v 

primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 

preštudovanie/vypracovanie: 

- nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, ukážky …), 

- úlohy na precvičenie učiva, 

- zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …), 

- projekty na samostatnú prácu, 

- iné (video, audio nahrávka a pod.). 

i) Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá vyučovacej 

hodine, resp. vyučovaciemu bloku. 

j) Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

k) Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti a náročnosti vo vzdelávaní a zohľadňuje individuálne 

možnosti jednotlivých žiakov. 
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l) Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia, hodnotenia 

známkou, percentami, bodmi a podobne. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP 

a  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

m) Triedny učiteľ organizuje online neformálne triednické hodiny. 

n) Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať 

aktualizácie na webovej stránke školy. 

 

POVINNOSTI ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

1. Žiak pravidelne sleduje EduPage, kam  jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému 

vzdelávaniu. 

2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá  rozvrhu hodín 

v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode. 

3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné. Svoju neprítomnosť musí žiak alebo  rodič 

(zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu. 

4. Na online hodinách je povinný zapnúť si mikrofón a kameru na svojom PC, pozorne počúvať 

výklad vyučujúceho a aktívne pracovať. 

5. Komunikuje s  učiteľmi a rešpektuje ich pokyny. Študuje zaslané materiály, vypracuje zadania, 

posiela výsledky riešení a podobne. 

6. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. 

7. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom 

a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ žiakovu 

absenciu. 

8. Následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme 

vyučovania. 

 

POVINNOSTI ZÁKONN7CH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV POČAS 

DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

1. Pravidelne sleduje ,EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy. 

2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito 

vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.  

3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho 

absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť. 

4. V prípade ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereaguje na zadané úlohy a neplní si 

školské povinnosti zo subjektívnych dôvodov ( nechce sa mu, ignoruje všetky úlohy) bude 

hodnotený podľa aktuálnych pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a pedagogickou radou školy. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

V prípade prechodu do oranžovej, alebo červenej fázy pandémie ochorenia COVID-19 budú zverejnené 

pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pre danú úroveň pandémie.  

 

Dodatok č.1 ku Školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02. 09. 2021.  

 

 

 

PRÍLOHA č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  

PRÍLOHA č. 2: Oznámenie o výnimke z karantény 
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Príloha č.1 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách 

a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) 

zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko 

prerušenia výučby v triede. 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  

Dátum narodenia dieťaťa/žiaka  

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka  
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: 

..................................................................................................... 

*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka 

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) 

□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu 

a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast 

dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie, 

□ dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-

19,2 

□ v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí: 

a má menej ako 12 rokov: 

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili 

povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej 

izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb3,. 

a má viac ako 12 rokov: 

□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal 

negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej 

osôby3. 
 

Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia 

dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v 

prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 

1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

 

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

 podpis 

 (zákonný zástupca/plnoletý žiak) 

                                                           
1 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo 

fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, 
alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez 
použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne 
platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19). 

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

3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 
COVID-19. 
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           Príloha č.2                                                                                  

Oznámenie o výnimke z karantény 

Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri 
zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke v zmysle § 3 
ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. 
 

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za: 
□ seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia) 
□ dieťa/žiaka (zákonný zástupca) 
 

Meno Priezvisko plnoletého žiaka alebo 
zamestnanca školy, školského zariadenia:* 

 

Meno Priezvisko zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka:* 

 

Meno Priezvisko neplnoletého dieťaťa/žiaka:* 
 

 

Škola/školské zariadenie:* 
 

 

* v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb. 

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že 

______________________________________ spĺňa podmienky výnimky z karantény: 
  MENO A PRIEZVISKO 

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, alebo 

- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou, alebo 

- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá 

dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, alebo 

- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej 

klinické príznaky ochorenia. 

Ak ide o dieťa/žiaka, môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára 
na základe § 11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel zabezpečenia ochrany zdravia detí a žiakov 
a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného 
formulára na základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na 
účel zabezpečenia  ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

 

 

 

Dňa .......................... v .............................. .................................................... 
 Podpis 

 (zákonný zástupca/plnoletý žiak/zamestnanec) 


