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č. 00331/2020/OASe-4                                                                                      Aktualizácia č. 1 

 

 

Pokyny  k Organizácii výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021  

od 21. septembra 2020 

 
 

Škola povolí vstup cudzím osobám do priestorov školy len s čestným Vyhlásením o 

bezinfekčnosti danej osoby  a s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy. Tento dokument sa 

nachádza na stránke školy a vrátnici.  

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a stravníkov 

školskej jedálne pri OA Sereď. 

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín bude škola 

v prevažnej miere využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný 

spôsob komunikácie bude možný len so súhlasom riaditeľa školy.  

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa rozvrhu, t. j. vyučovacie hodiny sú 45 minútové 

a prestávky v súlade so školským poriadkom. 

 

Zákonný zástupca/žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v 

trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) – čiže 4-dňovej a dlhšej 

absencii - písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní 

(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o 

chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

 

Telocvičňa, športová hala a posilňovňa sa do 30.09.2020 nepoužívajú ani na tréningovú 

činnosť s výnimkami povolenými od RUVZ. Hodiny TSV prebiehajú vo vonkajšom prostredí. 

 

Naďalej platia nasledovné pokyny: 

- nosenie rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy vrátane jedálne s výnimkou 

času, keď sa konzumuje jedlo,  

- ranný filter, 

- dodržiavanie odstupov a minimalizácia osobných kontaktov, 

- dezinfekcia rúk, 

- obmedzovanie pohybu na chodbách a zdržiavanie sa v kmeňových triedach, 

- výdaj stravy v ŠJ v čase od: 

 od 12,00 h do 12,15 h – žiaci 1. ročníka, 

 od 12,15 h do 12,30 h žiaci 2. a 3. ročníka. 

 

Triedy sa nebudú v jedálni premiešavať. 
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