
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov                         

                               Sídlo: Duklianska 1, 080 04 Prešov 
 

 

 

Príkazný list riaditeľky školy č. 7/2020 

 

       V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17294:1-

A1810 zo dňa 11.10.2020 a aktualizovaného Manuálu pre stredné školy stanovujem základné 

prevádzkové podmienky  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov 

(ďalej iba „škola“) od 12.10.2020 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 takto: 

 

1. V škole sa prerušuje školské vyučovanie s účinnosťou od 12. októbra 2020 do 

odvolania a prechádza sa na dištančné vzdelávanie.  

2. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

v čase určenom rozvrhom hodín online (vrátane 0. a 8. vyučovacej hodiny). 

3. Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa pre žiakov 3. ročníka študijných 

odborov strojárstvo a technika a prevádzka dopravy sa bude realizovať len v prípade 

priaznivej epidemiologickej situácie na pracovisku zamestnávateľa. V prípade, že je 

žiak ubytovaný na školskom internáte, sa praktické vyučovanie realizuje dištančnou 

formou. 

4. Pedagogickí zamestnanci budú realizovať online vzdelávanie pre žiakov z priestorov 

školy (home office vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľkou školy) v čase 

priamej vyučovacej činnosti určenej rozvrhom hodín. Odporúčame pedagogickým 

zamestnancom školy, aby v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. boli k dispozícii online 

alebo v škole pre potreby, komunikáciu a konzultáciu s rodičmi, žiakmi a kolegami. 

5. Žiaci sú povinní zapájať sa do dištančného vzdelávania v zmysle výziev vyučujúcich 

jednotlivých predmetov a svedomito pristupovať k plneniu si školských povinností. 

Neúčasť na online vzdelávaní sa bude posudzovať v zmysle kritérií na hodnotenie 

a klasifikáciu v jednotlivých vyučovacích predmetoch a v súlade s platným školským 

poriadkom. 

6. Komunikácia žiakov so svojím triednym učiteľom (triednické hodiny) prebieha 

elektronickou alebo telefonickou formou. 

7. Záujmové vzdelávanie dištančnou formou sa uskutoční len v záujmových krúžkoch 

s názvom Aktivity s mládežou a Tvorivé písanie v angličtine. 

8. V školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť výlety a exkurzie, školské športové 

súťaže, účelové cvičenia, kurzy na ochranu života a zdravia, lyžiarsky 

a snowboardingový kurz a deň otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného 

stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

9. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1). 

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca alebo žiaka 

školy. 
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10. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 

využívame dištančný spôsob komunikácie, prezenčný spôsob je možný len so 

súhlasom riaditeľky školy. 

11. Každý nepedagogický zamestnanec školy je povinný nosiť rúško v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

12. Každý pedagogický zamestnanec je povinný nosiť rúško v priestoroch školy 

s výnimkou realizácie dištančného vzdelávania, ak je osamote v miestnosti, kde 

vykonáva online vyučovanie. 

13. Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorázovými papierovými 

utierkami pre osušenie rúk. 

14. Spoločné textilné uteráky sa používať nebudú. 

15. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať dvakrát denne. 

16. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

veľký počet ľudí, bude upratovačkami vykonávaná dvakrát denne. 

17. Organizácia rodičovských združení, zasadnutia rady rodičov, rady školy a žiackej 

školskej rady sa bude realizovať dištančnou formou. 

18. V prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 u pedagogického zamestnanca školy, 

pedagogický zamestnanec odchádza do domácej izolácie a vykonáva dištančné 

vzdelávanie formou home office. Tento pedagogický zamestnanec môže vykonávať 

prácu z domu až do doby, kým nebude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19. Po 

negatívnom výsledku pedagogický zamestnanec postupuje podľa pokynov orgánu 

verejného zdravotníctva. 

19. Ak pedagogický zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19, je 

povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane 

vykonávať home office z dôvodu, že ochorel, a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, 

pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne. 

20. Zamestnanci, ktorí neboli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, ani nemajú 

nariadenú karanténu, nie sú chorí, avšak nemôžu vykonávať prácu na pracovisku 

z dôvodu, že v škole je prerušené vyučovanie, ide o prekážku v práci na strane 

zamestnávateľa. V tomto prípade môžu vykonávať zamestnanci prácu z domu formou 

home office (vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľkou školy). Ak nie je 

možné vykonávať prácu z domu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa 

a zamestnancovi prináleží 80% funkčného platu. 

21. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych príčin odmietne vykonávať pracovnú 

činnosť osobne a na pracovisku, môže čerpať dovolenku alebo jeho neprítomnosť na 

pracovisku bude bez náhrady mzdy (prekážka v práci na strane zamestnanca) alebo 

zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže vykonávať prácu 

(preukázanie dočasnej nespôsobilosti na vykonávanie práce – PN). 

 

     Týmto príkazným listom sa ruší Príkazný list č. 6/2020. 

 

V Prešove 12.10.2020      RNDr. Hedviga Rusinková 

         riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 

 

                          Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

 

 

Vyhlasujem že ja, ........................................................................., bytom 

v  ..................................................................................., neprejavujem príznaky 

akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, 

neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so 

sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa 

(nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký 

produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté 

začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad 

verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi 

nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad). 

 

Nie je mi známe, že by som ja, alebo iné osoby žijúce so mnou v spoločnej  

domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami 

s podozrivými alebo chorými na ochorenie Covid 19.  

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, 

najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 

písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

V................................., dňa: .............................                                 

 

 

 

                                                                                        ............................................................... 

                                                                                                               podpis 

 


