
SMERNICA  

na organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na SPŠ dopravnej v Trnave pre školský rok 

2021/2022 počas trvania protipandemických opatrení 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky na SPŠ dopravnej v Trnave po 

dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických 

opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú 

upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Škola je povinná sa riadiť príslušnými nariadeniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR (MŠVVaŠ SR ) a Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva(ÚVZ), ako i nariadeniami 

zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja. 

Prioritou školy je zabezpečiť v maximálnej možnej miere v zmysle platných nariadení, pre žiakov 

prezenčnú formu vyučovania a vzhľadom na aktuálnu situáciu pružne reagovať v záujme 

poskytovania čo najlepšej formy vzdelávania pre žiakov. 

Základné hygienické predpisy : 

VSTUP DO BUDOVY : 

Do budovy môže vstúpiť osoba, ktorá nepociťuje príznaky ochorenia COVID, alebo iného 

vírusového, či infekčného ochorenia a nie je jej nariadená karanténa.  

Pri vstupe si každý dezinfikuje ruky a pritom je oskenovaný termokamerou. Osobe, ktorá signalizuje 

aj pri opakovanom meraní zvýšenú teplotu, nie je umožnený vstup.  

Škola používa vo vybraných priestoroch uzavreté germicídne lampy na dezinfekciu priestorov 

(šatne, jedáleň, vestibul, zborovňa).  

Na chodbách sú na stenách nainštalované prístroje na dezinfekciu rúk. 

Priestory školy sú dezinfikované v pravidelných intervaloch v zmysle nariadení Úradu verejného 

zdravotníctva (ÚRZ). 

Žiaci i zamestnanci používajú na prekrytie nosa a úst rúško, alebo adekvátnu náhradu. Odporúča sa 

nosiť so sebou i hygienické vreckovky a vlastné utierky. Do budovy školy sa vstupuje s nasadeným 

rúškom. Na začiatku školského roka žiak vyplní – elektronicky, alebo písomne - dokument 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti a po každých troch dňoch neprítomnosti ho vypĺňa znova.  

V škole sa vyžaduje dodržiavanie zásady R-O-R (rúško, dodržiavanie sociálneho odstupu 

a pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk) a pravidelne vetrať miestnosti. 

Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú prednostne v triede, v spoločných priestoroch (chodby...) treba 

pobyt obmedziť.  

Na stravu sa chodí vo vymedzenom čase, v rade treba dodržiavať odstup a mať nasadené rúško , 

ktoré sa zloží až pri stole.  

 

Princíp „Školského semaforu“ 

Škola sa riadi princípom „SEMAFOR“ : zelená fáza je bez potvrdeného ochorenia v škole, oranžová 

pri potvrdení na ochorenie COVID u niekoho na škole a červená pri vyššom počte potvrdených 

ochorení COVID v škole. 



V zelenej fáze prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami (rúška 

v spoločných priestoroch, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov, doporučený kontrolovaný 

vstup...). 

V oranžovej fáze je prerušená činnosť na dobu určenú ÚVZ – karanténne opatrenie -  pre osobu 

s potvrdeným ochorením na COVID a jeho úzke kontakty (napr. žiaci danej triedy...). Riaditeľ školy 

po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a podľa aktuálnej situácie 

rozhodne, či na dištančné vzdelávanie prechádza celá trieda, alebo žiaci, ktorí majú výnimku  

stanovenú ÚVZ : očkovaní, alebo 180 dní po prekonaní ochorenia COVID, pokračujú v prezenčnej 

výuke. Žiaci, ktorí majú prerušené prezenčné vyučovanie pre karanténne opatrenie, majú dištančné 

vzdelávanie z domu, podľa pokynov vyučujúcich (prioritne zasielanie materiálov....) V ostatných 

triedach prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami . 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID, ak ide o  

epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ, ktoré môže obmedziť prevádzku vo viacerých, alebo 

i všetkých triedach. pričom opäť riaditeľ školy po konzultácii s RÚVZ a podľa aktuálnej situácie 

rozhodne, či môžu platiť výnimky pre osoby očkované, alebo po prekonaní COVIDu a tieto môžu 

pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania. 

Dištančné vzdelávanie 

V prípade že pre žiaka, skupinu žiakov, triedu, skupinu tried, alebo celú školu bude nariadené 

dištančné vzdelávanie, tak sa realizuje prednostne pomocou systému edupage. Cez  tento systém 

budú zasielané materiály na štúdium, zadávané úlohy i testy a prebiehať i klasifikácia. Žiaci sú 

povinní denne vo vyučovacom čase sledovať systém edupage i mailovú komunikáciu a dodržiavať 

stanovené termíny. 

Dochádzka do školy a zamestnania 

Vyučovanie je povinné a pokiaľ nie je stanovené inak realizuje sa prezenčnou formou. Dochádzka 

sa riadi bežnými pravidlami, ako počas riadneho neobmedzeného chodu školy s nasledovnými 

výnimkami : 

Ak sa žiak, alebo zamestnanec necíti dobre a má podozrenie na ochorenie, kontaktuje svojho lekára 

a riadi sa jeho pokynmi. V prípade uznania práceneschopnosti sa posudzuje bežným spôsobom.  

Ak má žiak, alebo zamestnanec diagnostikované ochorenie COVID ihneď o tom informuje školu 

(riaditeľa, zástupcu riaditeľa, triedneho učiteľa). Zostáva po určenú dobu doma ako 

práceneschopný. 

V prípade nariadenia karantény z dôvodu úzkeho kontaktu s infikovanou osobou sa žiak zúčastňuje 

dištančného vzdelávania a zamestnanec musí požiadať lekára o karanténnu PN, okrem osôb 

s platnou výnimkou z karantény (očkovanie, prekonanie COVIDu do 180 dní).   

V prípade nariadenia čiastočného, alebo úplného dištančného vzdelávania sa vyučuje dištančne v 

rámci možnosti podľa rozvrhu hodín na tento školský rok, ktorý sú žiaci i zamestnanci povinní 

dodržiavať.      

Táto Smernica je záväzná pre všetkých žiakov i zamestnancov školy a bude sa v prípade potreby 

aktualizovať, prípadne dopĺňať ďalšími pokynmi a nariadeniami na základe aktuálnej situácie 

a pokynov MŠVVaŠ SR a ÚVZ. 

Keďže Smernica vychádza z nariadení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja, tvorí prílohu 

Vnútorného poriadku školy pre žiakov a Pracovného poriadku pre pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov školy. Jej prípadné nedodržiavanie bude považované za 

porušovanie Vnútorného poriadku školy pre žiakov a porušovanie pracovnej disciplíny pre 

zamestnancov školy.    



Smernica bola prerokovaná na pracovnej porade 27.8.2021. 

V Trnave 27.8.2021  

        Ing. Peter Papík 

           riaditeľ školy 

 


