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PODMIENKY PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU SÚKROMNEJ 
SPOJENEJ ŠKOLY EUROPEAN ENGLISH SCHOOL  

OD 22.6.2020 DO 30.6.2020 
A 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojom 
rozhodnutí č. 2020/12836:1-A2110 s účinnosťou od 22. júna 2020 


a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, 
ak tak rozhodne zriaďovateľ, 


b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

Ing. Emil Blicha, generálny riaditeľ Európskej vzdelávacej agentúry, n. o. - reprezentujúci 
zriaďovateľa školy, v spolupráci a v zhode s riaditeľom školy s PhDr. Martinom Ďurišinom, PhD., v 
zmysle vyššie uvedeného nariadenia MŠVVaŠ SR, rozhodli o obnovení prevádzky Súkromnej 
spojenej školy European English School v plnom rozsahu a o obnovení školského 
vyučovania prezenčnou formou pre všetkých žiakov Súkromnej spojenej školy European 
English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov. 


K znovuotvoreniu SSŠ EES pristupujeme v presvedčení, že bude významným krokom:

• k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu 

prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia 
mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, 


• k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce, 

• k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov, 

• k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a 

neštandardných podmienok.


Pre zabezpečenie prevádzky školy je však nevyhnutné dodržať nasledovné opatrenia:


A. Prevádzka a vnútorný režim školy 

A.1 Všeobecné podmienky prevádzky a organizácie vyučovania 

1. Prevádzka školy bude fungovať v čase od 6:30 do 16:00 (škola sa riadi nariadením MŠVVaŠ 
SR,ktoré umožňuje maximálne 9 hodinovú prevádzku školy).


2. Žiaci prichádzajú na vyučovanie v čase od 6:30 do 7:55.

3. Vyučovací proces sa začína o 8:00.

4. Žiaci 1. – 2. ročníka majú vyučovanie do 11:30. 

5. Žiaci 3. - 4. ročníka majú vyučovanie do 12:00.

6. Žiaci 5. - 8. ročníka majú vyučovanie do 12:30

7. Žiaci gymnázia majú vyučovanie do 13:00




A.2 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

8. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Z dôvodu nezúčastnenia sa všetkých žiakov na 
vyučovaní škola nepokračuje vo vzdelávaní striktne podľa školského vzdelávacieho programu.


9. Výchovno-vzdelávací proces do konca školského roku 2020/2021 sa riadi Pravidlami 
vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie pre Súkromnú základnú školu 
org. zložka Súkromnej spojenej školy European English School (účinné od 1.5.2020) a 
Pravidlami vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie pre Súkromné 
gymnázium org. zložka Súkromnej spojenej školy European English School (účinné od 
1.5.2020).


10. Žiaci, ktorí nenastúpia do školy sa naďalej učia dištančnou formou. 

11. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je zvonenie vypnuté. 

12. Žiaci v triede nemusia mať rúško.


A.3 Prevádzka Súkromného školského klubu detí  

13. SŠKD je v prevádzke pre žiakov 1. – 4. ročníka v čase od 11:30  do 16:00.


A.4 Stravovanie 

14. Stravovanie je zabezpečené v jedálni školy pre všetkých žiakov, ktorí majú objednanú stravu, 
prostredníctvom EduPage (na výber bude len jedno jedlo).


15. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. 

16. Žiaci sa budú stravovať podľa vopred stanoveného rozpisu tak, aby sa v jedálni nemiešali 

skupiny žiakov. 

17. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a 

neberú si ani príbory. 

18. Odovzdávanie použitého riadu a príboru kooordinuje dozor v jedálni, ktorý dbá na dodoržanie 

rozostupov.


B.) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

B.1 Opatrenia školy na predchádzanie nákazy COVID-19 

1. SSŠ EES môžu navštevovať len žiaci z rodín (domácnosti, v ktorej sa žiak zdržiava), ktoré nie 
sú v karanténe.


2. Nikto 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. Zdravotnému a dezinfekčnému filtru (bod B.3) sa musí podriadiť každá osoba, ktorá 
vstupuje do budovy školy.


3. Ak u žiaka bude podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, prípadne nariadená 
karanténa, je zákonný zástupca žiaka povinný bezodkladne o tejto situácií informovať 
triedneho učiteľa a riaditeľa školy.




4. Ak žiak ráno, alebo v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, nebude 
vpustený do školy, resp. bude umiestnený do samostatnej miestnosti a triedny učiteľ, 
poprípade vedenie školy bude informovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne 
vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, 
ako je to v prípade iných infekčných ochorení.


B.2 Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

5. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 
RÚVZ.


6. Povinnosťou zákonných zástupcov je poučiť deti o všetkých opatreniach.

7. Zákonný zástupca do budovy školy so žiakom nevstupuje. Vstup zákonných zástupcov je do 

budovy školy je prísne zakázaný. 

8. V spoločných priestoroch školy (chodby, toalety) sú všetci žiaci povinní nosiť rúška. Vo 

svojich triedach rúška povinné nie sú a môžu si ich z tváre zložiť. 

9. Každý žiak musí mať jedno náhradné rúško odložené v šatni v igelitovom vrecku a 

jednorazové vreckovky. Zabezpečí zákonný zástupca žiaka.

10. Každý žiak sa musí bezvýhradne riadiť pokynmi zamestnancov školy a prísne dodržiavať 

všetky hygienické naradenia.

11. V prípade nerešpektovania pokynov zo strany žiakov alebo zákonných zástupcov môže byť 

žiak z vyučovania vylúčený.

12. V prvý deň žiak odovzdá učiteľovi písomné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka 

(predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní 
viac ako tri dni) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie (príloha č. 1).


B.3 Ranný zdravotný a dezinfekčný filter 

13. Zdravotný a dezinfekčný filter zabezpečujú zamestnanci školy poverení riaditeľom školy. 
Poverení zamestnanci sami prešli zdravotným filtrom a sú zabezpečení hygienickými 
rukavicami, rúškom, resp. ochranným štítom.


14. Poverený zamestnanec dá pokyn žiakovi vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prípravkom na 
báze alkoholu. 


15. Následne žiak prechádza do šatne, prezuje sa a odchádza do triedy. Žiak je povinný mať 
rúško. Zložiť si rúško z tváre, môže žiak len vo vlastnej triede.


C. Podmienky pre zamestnamncov školy 

1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci SZŠ a SŠKD vyplnia dotazník o zdravotnom 
stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 2).


2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, 
ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. K rizikovým 
skupinám patria: 


a. tehotné ženy, 

b. osoby staršie ako 60 rokov, 




c. osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, 
kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s 
imunodeficientným syndrómom)


d. V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, 
vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do 
zamestnania.


3. Je povinnosťou triedneho učiteľa poučiť žiakov o dodržiavaní prísnej hygieny (každý deň 
pred začiatkom vyučovania) - učitelia preštudovať Usmernenie hlavného hygienika SR v 
súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV http:// www.ruvzpo.sk/): umývanie rúk - min 20 sekúnd, 
pravidelné vetranie, “bezpečné” kýchanie do lakťovej jamky, a pod.


4. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický 
zamestnanec a odborný zamestnanec zváži nosenie rúška alebo ochranného štítu pri výkone 
výchovno-vzdelávacieho procesu (v exteriéri, v triede pri dostatočnom vetraní, a pod.), v 
ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.


5. Je nevyhnutné dbať vo zvýšenej miere na osobnú hygienu i na hygienu pracoviska, resp. 
celej budovy školy.


6. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je nevyhnutné zabezpečiť časté a intenzívne 
vetranie.


7. Nepedagogickí zamestnanci (p. upratovačky, p. recepčná, p. školník) - pravidelne v 15 min 
intervaloch od 7:30 do 8:15 - antibakteriálnymi prípravkami dezinfikovať najviac rizikové 
plochy - potenciálne zdroje kontaminácie a nákazy - vstupný vestibul: kľučky, turniket, vetrať 
vo vstupnej chodbe i vo vestibule, 2x umyť podlahu dezinfekčnými prípravkami, 2x denne 
všetky kľučky v budove (dopoludnia, po vyučovaní), dezifikovať umývadlové batérie a 
umývadlá, splachovače (1x denne - popoludní), nádoby na mydlo a ostatné najviac ohrozené 
plochy možnej kontaminácie (1x denne - popoludní).


D. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy je normatívnou internou inštrukciou Súkromnej 
spojenej školy European English School, org. zložka: Súkromná základná škola a Súkromný 
školský klub detí pri SZŠ a je záväzný pre všetky osoby, ktoré vsúpia do budovy školy.


2. Pedagogický zamestnanec, reps. triedny učiteľ je povinný oboznámiť žiakov s tými 
ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré musí dodržiavaťa a ktoré sa ho bezprostredne týkajú.


3. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 22.6.2020.

4. Platnosť tohoto predpisu končí dňom 30.6.2020.


PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 
riaditeľ SSŠ-EES


