Školský internát, Trnavská cesta 2 a Elokované pracovisko,
Saratovská 26, Bratislava

DODATOK č. 01/2020
k ŠKOLSKÉMU poriadku ŠI
účinnému od 1.9.2020
Dátum vydania: 28. augusta 2020
Účinnosť od: 1. septembra 2020
Vypracovala: Mgr. Magdaléna Eliášová, riaditeľka

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tento Dodatok č. 1 k Školskému poriadku ŠI sa vydáva a je platný pre:
Názov zariadenia:

Školský internát /ďalej ŠI /
a Elokované pracovisko/ďalej EP/

Adresa:

Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava a Saratovská 26,

841 02 Bratislava
Kontakt:

02/55571290
e-mail: dmszs@chello.sk

Forma právnej subjektivity:

samostatný právny subjekt

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

00607290

Druh zariadenia:

školské zariadenie-školský internát

Článok 2
sa dopĺňajú náležitosti súvisiace s pandémiou COVID-19 a prípadnými inými epidemiologickými
situáciami
2.1 Organizácia prevádzky výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2020/2021 po otvorení
od 1. septembra 2020
2.1.1 Tento Dodatok č. 2 k Prevádzkovému

poriadku rešpektuje plánované , odporúčané opatrenia

a rozhodnutia relevantných úradov účinných od nástupu žiakov do SŠ od 1. septembra 2020, a to hlavne
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
A zriaďovateľa školského internátu kvôli prevencii nákazy COVID-19 v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
2.1.2 Prevádzka školského internátu začína od 1. septembra 2020 v čase od 14.00 hodiny.
2.1.3 Žiakov školského internátu rozdelili vychovávatelia do výchovných skupín a izieb. V internáte sú
vymedzené izolačné miestnosti, pre prípad izolácie žiakov na nevyhnutne potrebný čas
2.1.3 Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích a záujmových činností sú zvolené tak, aby boli
zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia, používanie posilňovní a iných miestností na šport bude
minimálne do 20.9.2020 zakázané
2.1.4 Pedagogickí zamestnanci SI v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami
a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
2.1.5 Všetky osoby pohybujúce sa v spoločných priestoroch internátu sú povinní nosiť ochranné prostriedky,
dodržiavať R-O-R, pri vstupe do budovy povinne dezinfikovať ruky. Odporúča sa i nosenie ochranných
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prostriedkov na izbách žiakov, taktiež zvýšenie hygieny a neustále vetranie. Žiaci sú povinný zabezpečiť si
hygienické a čistiace prostriedky, ktoré budú používať v rámci ubytovacej izby,
2.1.6 Žiaci vchádzajú do budovy individuálne, tak aby dodržiavali odporučený odstup. Pri vstupe do budovy
a na poschodie si žiak dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom . Žiak vchádza do budovy
a pohybuje sa po spoločných priestoroch s rúškom na tvári. Je odporučené meranie teploty žiakov. Žiaci
majú zakázané návštevy na iných ubytovacích izbách žiakov. Všeobecne sú návštevy na internáte až do
odvolania zakázané.
2.1.7 Na vstupy do budov ŠI, je umiestnený oznam, ktorý uvádza za akých podmienok nemôže žiak vstúpiť
do budovy (príloha č. 1).
2.1.8 Školský internát postupuje v súlade s dokumentom vydaným Ministerstvom školstva SR: „Organizácia
a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových
školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ : https://www.minedu.sk/manual-opatreni-preskoly-a-skolske-zariadenia/

2.2 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
2.2.1 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov,
dezinfekcii atď. Rukavice pri vynášaní smetí budú k dispozícii v zborovni.
2.2.2 Zákonný zástupca žiaka / žiak je povinný pri prvom nástupe žiaka do ŠI vyplní a podpíše Vyhlásenie
(príloha č.2), alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, odovzdá podpísane písomné
„Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie, (príloha č. 3 – Vyhlásenie zákonného zástupcu“). Bez písomného vyhlásenia žiak
nebude môcť vstúpiť do budovy školského internátu.
Zákonným zástupcom a žiakom sú pred nástupom dané na vedomie povinnosti zákonného
zástupcu/žiaka, dané v usmernení ministerstva školstva /pojem škola= školský internát v texte nižšie/, ktoré
musia dodržiavať:
„Zákonný zástupca
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a
pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle
aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a
papierové jednorazové vreckovky.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na
školský rok 2020/2021.
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Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o
tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj
bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti
pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi
prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o
žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský
internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
2.2.3 Ubytovaný žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa všetkými usmerneniami pedagogických,
nepedagogických zamestnancov ako aj usmerneniami a oznamami na informačných tabuliach /nástenky,
vstupné dvere a iné viditeľné plochy/.
2.2.4 Pri vstupe do budovy a na ubytovacie poschodia si každý dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným
prostriedkom zo zásobníka umiestneným pri každom vstupe.
2.2.5 Do budovy sa vchádza s rúškom na tvári. Rúško na tvári žiak nosí vo všetkých vnútorných spoločných
priestoroch budovy školy, okrem vlastnej ubytovacej bunky, kde je to však tiež odporučené
2.2.6 Pedagogický zamestnanec majú povinnosť do odvolania nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone
výchovno-vzdelávacieho procesu.
2.2.7 Nepedagogický zamestnanec školského internátu nosí rúško.
2.2.8 V ubytovacej bunke a miestnosti, v ktorej sa zdržuje viac ako jedna osoba, je zabezpečené časté
a intenzívne vetranie.
2.2.9 V prípade priaznivého počasia sa budú organizovať aktivity tak, aby väčšiu časť dňa žiaci trávili vonku.
2.2.10 Všetci zamestnanci školského internátu opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických
pravidiel.
2.2.12 Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné
organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami, jednotlivcami a zamestnancami.
2.2.13
Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým
pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia na nevyhnutne potrebný čas.
Školský internát vyčlení na začiatku školského roka potrebný počet miestností pre ubytovaných žiakov s
trvalým pobytom mimo územia SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na
nevyhnutne potrený čas.
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Školské internáty sa riadia odporúčaniami tohto dokumentu a aktuálne platnými nariadeniami UVZ.
Školské internáty oddelí priestory, kde sú ubytovaní žiaci, od priestorov, kde sú ubytované iné osoby. V
spoločných priestoroch v častiach, kde sú ubytované iné osoby, zabezpečí germicídne lampy
2.3. Opatrenia pri podozrení na ochorenie
2.3.1 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak
akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.
2.3.2 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do
samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Pedagogický
zamestnanec, ktorý je so žiakom v skupine bezodkladne informuje o tejto skutočnosti riaditeľku, alebo iného
vedúceho zamestnanca a kontaktuje zákonných zástupcov žiaka. Tí kontaktujú lekára alebo príslušný ÚVZ
a následne informujú internát.
2.3.3 V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
postupuje podľa usmernenia ministerstva školstva zo Zelenej fázy do Oranžovej až Červenej fázy , viac
v súlade s dokumentom vydaným Ministerstvom školstva SR: „Organizácia a podmienky výchovy a
vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských
internátoch pre školský rok 2020/2021“ : https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolskezariadenia/

2.3.4 Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom:
Je povinnosťou túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť školskému internátu
škola/ internát čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.

Článok 3
Záverečné ustanovenie sa dopĺňa nasledovne
3.1 Tento Dodatok č. 2 k Školskému poriadku nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1.septembra 2020, kedy
žiaci nastupujú na ubytovanie v školskom internáte

Mgr. Magdaléna Eliášová
riaditeľka školského internátu v.r.
Bratislava dňa 28. augusta 2020
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Príloha č. 1

Oznam zákonným zástupcom
a žiakom
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), ako aj
inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti
podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Príloha č.2

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo
plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo
školského internátu
(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
Meno a priezvisko zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Meno žiaka:
Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:

Dôvod použitia tohto dotazníka:
Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka
2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy
a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre žiakov v procese vzdelávania a výchovy.
Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca žiaka resp. plnoletý žiak:
Prehlasujem, že moje dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej
republiky:
Plnoletý žiak: Prehlasujem, že som vycestoval/a v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo
Slovenskej republiky:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia* od 17. 8. do 31. 8. 2020:
Plnoletý žiak: Prehlasujem, že som sa zúčastnil/a hromadného podujatia* od 17. 8. do 31. 8.
2020:

ÁNO

NIE

V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať
zdravotný stav žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je žiak
v častom kontakte.
V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka,
bolesti hlavy) u žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, ste povinný
bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho
odporúčaní a žiak nenavštevuje školu do doby určenej príslušným lekárom.
Ďalej vyhlasujem, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo
lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne
v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré
ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán,
horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Podpis zákonného
zástupcu/plnoletého žiaka:

* pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy.

Príloha č.3

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlasujem,
že
žiak/ja
.........................................................................,
bytom
v ..................................................................................., neprejavuje/m 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 pre deti a dorast
menovanému žiakovi/mne nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by žiak/ja, jeho/moji rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním/so mnou žijú
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré
ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zákonného
zástupcu/plnoletého žiaka:
Adresa zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Telefón zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
Podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:
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