
 

Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  

na SOŠ OaS Piešťany pre školský rok 2020/2021 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa hygienicko-epidemiologickú situáciu v súvislosti s epidémiou 

COVID-19, ktorá sa nástupom do školy môže ešte zhoršiť, vydáva  Stredná odborná škola 

obchodu a služieb  základné prevádzkové pravidlá pre žiakov školy na obdobie trvania 

pandémie ochorenia COVID-19. Pravidlá sú určené v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR 

a usmerneniami ÚVZ SR. V zmysle manuálu  sa škola riadi   COVID SEMAFÓROM – tri 

fázy chodu školy : zelená, oranžová a červená.  

Zelená fáza – bez príznakov ochorenia u žiakov, pedagógov a nepedagogických 

zamestnancov školy: Prebieha riadne vyučovanie v škole aj na pracoviskách so zvýšenými 

hygienickými opatreniami. Pri vstupe do budovy školy, resp. pracoviska  platí pravidlo R-O-R 

(rúško – odstup – ruky ). Do 14. 9. 2020 sú žiaci povinní nosiť rúško v budove školy, 

pracoviska, triedy (všade počas vyučovania v interiéri – Opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva SR pri ohrození zdravia zo dňa 28.8.2020). Od 16.9.2020 sú žiaci povinní nosiť 

rúško v interiéroch školy okrem učebne (chodby, WC) a na odbornom výcviku, kde sa 

premiešavajú skupiny a žiaci prichádzajú do styku so zákazníkmi, resp. podľa platných 

pokynov MŠVVaŠ SR a RÚVZ. 

Oranžová fáza – pri podozrení na ochorenie u žiakov, pedagógov a nepedagogických 

zamestnancov školy :  Vyučovanie v skupine, resp. triede s podozrivým žiakom, ( 

pedagógom) je zrušené do výsledkov testov. Žiaci idú do domácej izolácie. V ostatných 

triedach prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniam. Žiaci sú povinní 

nosiť rúško v budove školy, pracoviska, triedy (všade počas vyučovania v interiéri). Odborný 

výcvik  na pracovisku s podozrivým žiakom je zrušený v izolovanej skupine do výsledku 

testov, v ostatných skupinách prebieha riadny odborný výcvik so zvýšenými hygienickými 

opatreniami. Žiaci, ktorí sú v domácej izolácii sa vzdelávajú dištančne. 

Červená fáza –  potvrdené ochorenie COVID-19 u 2 a viac žiakov, alebo u 1pedagóga alebo 

u 2 a viac nepedagogických zamestnancov školy. Vyučovanie v škole  sa prerušuje a žiaci sú 

vzdelávaní dištančne do rozhodnutia RÚVZ Trnava (negatívne testy testovaných osôb). 

Bližšie vysvetlenie jednotlivých fáz nájdete na stránke MŠVVaŠ SR: www.minedu.sk. 

 A/ Prevádzka a vnútorný režim školy: 

 Otvorenie školského roka bude prebiehať podľa pokynov zverejnených k otvoreniu 

školského roka v jednotlivých triedach (zverejnené na stránke školy). 

 Vyučovanie v škole v termíne od 3.9. –14.9. 2020 bude prebiehať podľa rozvrhu 

v čase od 8.00 do 12.35 bez obednej prestávky. (30 minútové vyučovacie hodiny).  

 Žiaci vstupujú do školy cez hlavný vchod s nasadeným rúškom. Pri vchode bude 

všetkým osobám vstupujúcim do školy termokamerou meraná teplota a zisťované, či 

vstupujú do budovy školy s rúškom. Pri signalizácii termokamery nebude žiakovi 

umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu.  Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi 

nebude umožnené vstúpiť do školy. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak si nasadí 

http://www.minedu.sk/


rúško a bude izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný 

zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.  

 Vyučovanie prebieha v kmeňovej triede, prípadne v triede určenej na delenie. 

 Triedy sa delia  na  skupiny podľa rozvrhu hodín. 

 V triedach sedia žiaci podľa zasadacieho poriadku, ktorý sa nebude meniť.  

 Usporiadanie lavíc a katedry zohľadňuje vytvorenie odstupov. 

 Pri delení tried na odborné skupiny sedia žiaci v laviciach jednotlivo. V odborných 

skupinách sedia žiaci taktiež podľa stáleho zasadacieho poriadku. 

 Do uvedeného dátumu sa nevyužíva telocvičňa ani posilňovňa. Hodiny telesnej 

a športovej výchovy sa realizujú na školskom ihrisku, v okolí školy alebo v prípade 

nepriaznivého počasia v kmeňovej triede. 

 Žiaci majú v škole 2 rúška (l náhradné) a hygienické papierové vreckovky. 

 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa , tváre a cudzích vecí. 

 Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú prednostne v kmeňovej triede. Pobyt na chodbách 

je potrebné obmedziť na minimálnu možnú mieru (presuny do odborných učební, 

sociálnych zariadení a pod). 

 Triedy je potrebné často a intenzívne vetrať počas každej prestávky, prípadne aj cez 

hodiny. 

 Neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia pre žiakov školy. 

 Neorganizujú sa rodičovské združenia. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka,  

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť 

do budovy školy.  

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ kontaktuje 

zákonného zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak odchádza na 

pokyn triedneho učiteľa  sám. 

 Rodičia nevstupujú do budovy školy. Potvrdenia pre rodičov vybavujú ich deti 

prostredníctvom svojich triednych učiteľov. 

 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 

nedodržiavanie je dôvodom na uloženie výchovného opatrenia. 

 

B/ Prevádzka a vnútorný režim odborného výcviku na pracoviskách školy (Reštaurácia 

Semafor, kaderníctvo a kozmetika): 

 Odborný výcvik  v termíne od  3.9. –14.9. 2020 bude prebiehať podľa rozvrhu 

v čase od 7.00 do 14.00 ( 40 minútové vyučovacie hodiny).  

 Vyučovanie sa začína na jednotlivých pracoviskách od 7.00, od 8.00, resp. od 9.00 

hod podľa pokynov jednotlivých MOV. 

 Vyučovanie prebieha v jednotlivých skupinách s MOV. 

 Žiaci vstupujú na pracovisko  cez určený  vchod s nasadeným rúškom. Pri vchode 

bude všetkým žiakom meraná teplota. Pri teplote nad 37,2 st. C nebude žiakovi 

umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu.  Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi 

nebude umožnené vstúpiť na pracovisko. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak si 

nasadí rúško a bude izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný 

zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.  



 Žiaci na odbornom výcviku majú počas celej doby nasadené rúško.  

 Žiaci sú povinný mať l náhradné rúško  a hygienické papierové vreckovky. 

 Pri príprave jedál pracujú žiaci vždy v jednorazových rukaviciach. 

 Pri obsluhe pracujú žiaci vždy v bavlnených rukaviciach. 

 Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa , tváre a cudzích vecí. 

 Žiaci sa na odbornom výcviku zdržiavajú na svojom pracovnom mieste a pohyb 

v iných priestoroch pracoviska je pre žiakov zakázaný. Počas prestávok sa žiaci 

zdržiavajú prednostne v šatni alebo v miestnosti na to určenej. 

 Neorganizujú sa žiadne hromadné podujatia s účasťou žiakov na pracovisku školy. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka,  

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť 

do priestorov pracoviska.  

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a MOV kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak odchádza na pokyn 

MOV  sám. 

 Rodičia nevstupujú do priestorov pracoviska.  

 Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované 

nedodržiavanie je dôvodom na uloženie výchovného opatrenia. 

 

C/ Prevádzka a vnútorný režim odborného výcviku na pracoviskách zamestnávateľa 

(duálne vzdelávanie a vzdelávanie na základe zmluvy so zamestnávateľom) 

 Odborný výcvik na pracoviskách  jednotlivých zamestnávateľov sa  riadi podľa 

podmienok konkrétnych  zamestnávateľov v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu 

verejného zdravotníctva SR. 

  

D/ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove 

a vzdelávaní: 

 Škola zabezpečuje pri vstupe do budovy školy a pracoviska ranný filter (meranie 

teploty, kontrola nosenia rúšok). 

 Do budovy školy, resp. pracoviska vstupuje žiak s ochranným rúškom. Dodržiava 

minimálne 2 metrové odstupy. Pri vstupe si dezinfikuje ruky. (R – O – R). Žiak nosí 

povinne rúško  vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy 

a pracoviska praktického vyučovania do odvolania RÚVZ. 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka,  

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť 

do budovy školy a pracoviska. 

 Ak neplnoletý žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznaky  COVID-

19, umiestni sa do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ alebo MOV 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne. Plnoletý žiak 

odchádza na pokyn triedneho učiteľa  alebo MOV sám. 



 Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá žiak pedagogickému dozoru čestné 

prehlásenie – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého 

žiaka pred nástupom do strednej školy (príloha č.1 – zverejnená na stránke školy). Bez 

uvedeného čestného prehlásenie nebude umožnený vstup žiakovi do budovy školy. 

 Pri každom prerušení dochádzky žiaka  do školy v trvaní viac ako 3 dni, predkladá 

písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

a nemá nariadené karanténne opatrenie  - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka (príloha č. 2 – zverejnená na stránke školy). 

 Každý žiak je povinný mať každý deň v škole, alebo na pracovisku praktického 

vyučovania dve rúška (jedno náhradné , ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby) a 

papierové jednorazové vreckovky. 

 Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy nosia v škole rúško alebo ochranný 

štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu a v ostatných prípadoch v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Upratovanie a dezinfekcia priestorov školy a pracoviska prebieha v súlade 

s  manuálom MŠVVŠ SR a usmerneniami RÚVZ, pričom je zabezpečené: 

- Dezinfekcia rúk pri všetkých vstupoch, na odborných učebniach gastronómie, 

kaderníctva a kozmetiky, na pracoviskách praktického vyučovania. 

- Toalety v škole a na pracoviskách sú vybavené mydlom v dávkovači 

a jednorazovými papierovými utierkami. 

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 2x denne, o čom sa 

vyhotovuje písomný záznam. 

- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré používa 

väčší počet ľudí sa vykonáva minimálne 2x denne (napr. kľučky, klávesnice 

v učebniach informatiky). 

- Čistenie a dezinfekcia všetkých miestností sa vykonáva najmenej raz denne. 

- Prenájom telocvične záujemcom bude škola realizovať až od 20.9.2020. 

-  

E/ Stravovanie 

 Stravovanie žiakov v priebehu školského roka je zabezpečené v Reštaurácii Semafor, 

ktorá je zároveň aj školskou jedálňou. 

 Výdaj stravy prebieha v čase od 11.00 do 13.30 hod po jednotlivých skupinách. 

 V školskej jedálni sa stravujú žiaci, ktorí odovzdali prihlášku na stravovanie a uhradili 

poplatok za stravovanie a nie sú zo stravovania odhlásení. 

 .Prihlásiť a odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky u vedúcej školskej jedálne na 

tel. č. 033/7301108. 

 V termíne od 3.9.2020 do 14.9.2020 sa  stravujú iba žiaci, ktorí bývajú  na 

internáte SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Ostatní žiaci školy sa v uvedenom termíne 

nestravujú. 

 Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v reštaurácii Semafor sa stravujú povinne, od 

16.9.2020 pokiaľ nemajú odborným lekárom potvrdený zákaz stravovania vo 

verejnom stravovaní. 

 Žiaci si sami jedlo nenakladajú a neberú si ani príbory. 

 Stravu vydá žiakovi na to určený žiak v obsluhe s čistým hygienicky zabaleným 

príborom.  



 

 

14.9.2020 (pondelok)  poskytne riaditeľka školy žiakom z organizačných a prevádzkových 

dôvodov riaditeľské voľno v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tento vnútorný predpis školy bol prerokovaný na pedagogickej rade školy 2.9.2020 a sa bude 

v prípade potreby aktualizovať podľa aktuálnej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR a RÚVZ.  

V Piešťanoch 2. 9. 2020 

 

                                                                               Ing. Anna Zálešáková 

                                                                                    riaditeľka školy 

 


