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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 

2020/2021 – aktualizácia od 22.2.2021 

  
Riaditeľ školy vydáva pokyny s platnosťou od 22. februára 2021 do vydania ďalších pokynov. Rušia sa 
pokyny zo 4. januára 2021. 

 

Situácia 

Vláda SR schválila s platnosťou od 7. februára 2021 Covid automat, predvídateľné opatrenia proti 
pandémii. Minister školstva vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v školách od 8. februára 2021, 
školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl (z 8.2.2021) a podľa COVID školského semaforu. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi neodporučil vyučovanie, od 8. februára do 21. 
februára 2021. Zriaďovateľ školy, TSK, rozhodol o nástupe končiacich ročníkov všetkých škôl 
v Trenčianskom kraji okrem tzv. čiernych okresov. Od 22. februára 2021 sa obnovuje školské 
vyučovanie vo štvrtom ročníku OA Prievidza. Zamestnanci školy a žiaci môžu chodiť do školy 
prezenčne len s podmienkou otestovania, podľa platnosti testu. Ak žiak nie je plnoletý, predkladá 
okrem svojho aj negatívny test jedného zo zákonných zástupcov. 

Opatrenia od 22. februára 2021 

• Uplatňuje sa aktuálna vyhláška o zákaze a výnimkách zo zákazu vstupu do interiérov 
a exteriérov školy. Zamestnanci a žiaci zaznamenávajú svojím čipom každý príchod a odchod 
zo školy, do dochádzky v edupage zapisujú home office. Po každých troch dňoch neúčasti v 
škole predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

• Podľa stupňa automatu všetky ročníky alebo končiace ročníky,  t. j. žiaci v triedach IV. A, IV. B  
sa učia prezenčne s testom podľa platnosti testu. Pre ostatných žiakov (okrem IV. A, IV. B) 
škola zabezpečuje dennou formou dištančné vzdelávanie. Žiaci sa zúčastňujú na vyučovaní 
podľa rozvrhu a zastupovania a riadne sa vzdelávajú.  

• Vyučovanie v  pomaturitnom štúdia prebieha z prevádzkových dôvodov dištančne až do 
obnovenia vyučovania vo všetkých triedach 

• Školská výdajná jedáleň vydáva od 22. februára 2021 obedy, prihlasovanie cez edupage. 
• Pre zamestnancov školy a žiakov končiacich ročníkov, poskytne škola vo vlastnom mobilnom 

odbernom mieste (MOM – vo vestibule vpravo) otestovanie antigénovým testom, vždy 
v pondelok ráno od 7:00 do 10:00 hodiny. Odporúčame sa registrovať na konkrétny čas cez 
bookio.sk. Po ukončení testovania sa vykoná dôkladná dezinfekcia priestorov.  

• Zamestnanci školy plnia svoje povinnosti podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne 
• Pedagogickí zamestnanci prezenčne vyučujú podľa svojho úväzku, rozvrhu a denného 

zastupovania v končiacich ročníkoch. Ostatné vyučovacie hodiny, pokiaľ sa stihnú presunúť do 
domácnosti, môžu vykonávať dištančné vzdelávanie formou home office.  

• Zamestnávateľ vydá zamestnancom, ktorí pracujú čiastočne alebo úplne prezenčnou formou, 
potvrdenie o výnimke zo zákazu vychádzania. 

• Zamestnanci, ktorí majú záujem o očkovanie, prihlasujú sa podľa pokynov ministerstva 
školstva cez príslušné formuláre podľa veku a kategórie zamestnancov 

 

Prievidza 18. februára 2021   

--------------------------------- 
        Mgr. Ivan Kadlečík 
              riaditeľ školy 

https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf
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