
Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce 

I. Podmienky organizácie výchovy a vzdelávania SŠI od 2.9.2020 do 15.9.2020 v 

školskom roku 2020/2021. 
 

Zákonný zástupca: 

1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky organizačnej 

zložky na školský rok 2020/2021. 

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky 

žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1) 

5. V prípade, že u dieťaťa/žiaka je 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 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva . Za týchto podmienok sú dieťa/žiak zo 

školy vylúčení. 

6. Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je zakázaný. Sprevádzajúce osoby sa vo 

vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvých ročníkov 

základnej školy. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa ŠMŠ, 

MŠ pre deti s autizmom a zákonný zástupca žiaka  1. ročníka ŠZŠI a ZŠ pre žiakov s 

autizmom. Vstup je dovolený len na nevyhnutný čas pri nástupe do školy a po skončení 

vyučovania. 

 

II. Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu s dodržiavaním opatrení školy 

kvôli prevencii nákazy COVID-19: 

7. Vzdelávanie prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín. 

8. Pre deti materských škôl a žiakov 1.- 4. ročníka nosenie rúšok v triedach nie je povinné. 

Rúška v triedach nenosia ani žiaci v ZŠ pre žiakov s autizmom, so stredným a ťažkým 

stupňom mentálneho  postihnutia.  

9. Pre žiakov 5. – 9. ŠZŠI je nosenie rúšok povinné  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných 

priestoroch aj v triedach. 

10.  Žiaci sa počas prestávok zdržujú v triedach. 

11.  V triedach je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

12.  Telesná výchova sa realizuje na školskom dvore. 
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