
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča 

Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania 

od 08.02.2021 vypracované s ohľadom na kľúčové ciele: 

 Neohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy (minimalizovať riziká). 

 Naplniť ciele jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle Školského 

vzdelávacieho plánu pre žiakov všetkých ročníkov školy a detí v ŠMŠ. 

 Zabezpečiť prevádzku Školského klubu detí, aby sme umožnili socializáciu 

detí a zároveň odbremenili rodiny, vrátane zabezpečenia stravovania 

v školskej jedálni. 

 Zabezpečiť prevádzku Školského internátu pre žiakov spojenej školy. 

 Dodržať ľudské práva detí/žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. 

Na základe zistenia predbežného záujmu prejavilo záujem o nástup do spojenej 

školy  90 detí a žiakov z jednotlivých zložiek spojenej školy.  

V spojenej škole sa budú vzdelávať žiaci vo všetkých organizačných zložkách: 

ŠMŠ, ŠZŠ, ZŠŽNKS, ZŠŽSP, ZŠŽAUT, ZŠŽTP, PŠ. 

V každej triede budú lavice rozložené tak, aby každý žiak sedel sám. Počas každej 

prestávky sa bude vetrať a preto je možné, že bude v učebniach trochu 

chladnejšie, ako obyčajne. Odporúčame deti obliecť do vrstiev, aby sme mohli 

podľa potreby odev obliecť-vyzliecť. 

Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať podľa platného vyučovacieho 

rozvrhu v jednotlivých zložkách školy. 

Dňa 8.2.2021 v pondelok ráno o 7:30 hod. je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel 

v doprovode jedného z rodičov. Zákonný zástupca osobne odovzdá dieťa na 

ranný filter pri hlavnom vchode a  „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden 

z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe 

k nahliadnutiu. Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, 

je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby. 

Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu. Rodič si musí sledovať, kedy mu 

uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ 

VYHLÁSENIE. Tlačivo bude zverejnené na webstránke školy, takže si ho môžete 

vopred vytlačiť a vypísať, alebo ho podpíšete v pondelok ráno pri vstupe do školy.  

Príchod do školy-ranný filter, denný filter 

Žiaci budú prichádzať do spojenej školy medzi 7:30 a 7:50 hod. odprevádzajúci 

rodič nevstupuje do budovy spojenej školy, okrem rodičov žiakov z autistického 

úseku a detí ŠMŠ. Aj pri stretnutiach rodičov pred školou odporúčame dodržiavať 

bezpečné vzdialenosti. Žiakovi/žiačke po vstupe do školy bude bezdotykovým 

teplomerom odmeraná orientačne teplota a vydezinfikované ruky. Ak sa 

v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do 



izolačnej miestnosti a následne budeme informovať rodičov, aby si dieťa 

vyzdvihli.  

Školská jedáleň - desiata 

Upravujeme aj režim podávania desiaty. Ráno majú prísť do školy deti 

naraňajkované. Chceme minimalizovať skladania rúšok v interiéri, preto nebude 

možné, aby deti desiatovali podľa chuti, hocikedy (bežne im to umožňujeme, 

hlavne, ak povedia, že ráno doma nejedli). Desiatovať sa bude: 

a) deti ŠMŠ v čase od 9:15 do 9:30 hod. v školskej jedálni 

b) žiaci 1.stupňa vo vypracovanom časovom rozpätí v školskej jedálni od 

9:35 hod. – 10:00 hod. 

c) žiaci 2. stupňa v kmeňových triedach 

Deti budú mať čerstvo umyté alebo vydezinfikované ruky a žiaci si zoberú  

desiatu v sprievode triednej učiteľky. Prosíme rodičov, aby nebalili deťom 

desiaty, ktoré sa musia jesť „komplikovane“, napríklad nakrájané ovocie z boxu 

a pod. V tomto období bude vhodnejšie napr.: banán. Pitie im nachystajte do 

fľaše, tak ako ste zvyknutí. 

Školská jedáleň - obedy 

Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 08.02.2021 v čase od 11.15 hod. do 13:45 

hod. Žiaci budú obedovať podľa vopred vypracovaného časového 

harmonogramu, ktorý bude vypracovaný a zverejnený v zborovni spojenej školy 

a na dverách v školskej jedálni. Zdôrazňujeme, aby učitelia rešpektovali tento 

rozvrh z dôvodu minimalizácie premiešavania sa skupín/tried a zoskupovania sa 

žiakov. Škola nahlásila do ŠJ predbežný orientačný počet stravníkov. V pondelok 

dňa 08.02.2021 sa do 8:00 hod. upresní počet stravníkov. 

 

Odchod zo školy – žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD 

Po skončení vyučovania si rodič alebo ním poverená osoba prevezme dieťa na 

vrátnici školy. Ak bude žiak odchádzať domov bez sprievodu, je potrebné to 

oznámiť triednej učiteľke.  

 

Školský klub detí 

Školský klub detí bude v prevádzke pre žiakov spojenej školy v čase od 11:30 

hod. do 15:30 hod. Žiaci sa v skupinách nebudú premiešavať. V prevádzke bude 

školský klub pre žiakov z autistického úseku (skupiny podľa tried), školský klub 

pre žiakov ZŠ s NKS a školský klub pre žiakov ŠZŠ. 

 

Školský internát 

Prevádzka školského internátu pokračuje v zmysle aktuálnych predpisov 

a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.  

 



Ochranné rúška 

Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. 

V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu 

výmeny počas dňa. Odporúčame minimálne chirurgické s drôtikom okolo nosa, 

alebo respirátor typu FFP2. (Stávalo sa, že deti nosili to isté rúško niekoľko dní, 

alebo im padalo z tváre, nakoľko nebolo skontrolované dostatočné priliehanie, 

dĺžka gumičky a pod.) V núdzovom prípade dieťaťu ochranné rúško vymeníme, 

aby sme ochránili ostatných. 

 

Pedagogickí, nepedagogickí a odborní zamestnanci spojenej školy 

Počas práce budú zamestnanci používať respirátory typu FFP2, chirurgické rúška 

a podľa uváženia aj ochranné štíty a rukavice. Všetci zamestnanci budú 

disponovať negatívnym testom, v zmysle aktuálnych predpisov a vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva. 

 

Dezinfekcia a upratovanie 

Priestory spojenej školy sa budú 2 krát denne čistiť, vrátane dezinfekcie 

záťažových povrchov (kľučky, lavice, toalety). K dispozícii bude dezinfekcia na 

ruky, teplá voda, mydlo a papierové utierky.  

V budove spojenej školy sa používa na dezinfekciu čistička vzduchu, ktorá 

dezinfikuje priestory školy  neobmedzene.  

Pri vstupe do školskej budovy, pri vrátnici bude nainštalovaný stojan  

s bezdotykovým meračom teploty a automatickým dávkovačom dezinfekcie. 

Deti/žiaci ktorí nenastúpia do spojenej školy 

Rodičia žiakov, ktorí nenastúpia na prezenčnú výučbu sú povinní si prevziať raz 

týždenne pokyny k dištančnej výučbe. 

 

Vážení rodičia, sme zavalení informáciami, ktoré často ani nepotrebujeme, 

preto len stručne. Vážime si lojálnosť, obetavosť a profesionalitu pedagógov 

našej školy. V čase, keď učitelia nastupujú do práce s rizikom prenosu 

choroby z „bezpríznakových“ detí do vlastnej rodiny (mutácie), dôrazne 

žiadame rodičov, aby dodržiavali epidemiologické predpisy aj mimo školy. 

V čase lockdownu nie je dovolené navštevovať sa medzi domácnosťami a na 

vychádzanie z domu sa vzťahujú obmedzenia (zabezpečenie základných 

potravín, drogérie, neodkladná návšteva lekára a pod.) Bolo by nekorektné, 

ak by sme podstupovali tieto riziká a potom by sme zistili, že mimo školy sa 

stretávajú rodiny a deti z rôznych domácností. Medzi pedagógmi školy a ich 

rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby z pohľadu veku a zdravotného 

stavu, preto vás žiadame o zodpovedný prístup.  

Vedenie Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči 


