ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 2. septembra 2020
Pokyny riaditeľky Odborného učilišťa, Stavbárska 11, 036 80 Martin na obdobie školského
roku 2020/2021, upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 v čase do 02. 09. 2020 do odvolania.
V čase trvania pobytu žiakov v škole a na odbornej praxi sa žiaci riadia odporúčaním Úradu
verejného zdravotníctva založeného na princípe ROR – ruky, odstup, rúško.
02. 09. 2020
Nástup žiakov do školy bude 2. septembra podľa nasledovného harmonogramu:
žiaci 3. ročníka od 7.40 do 7.50 (od 7.50 v určenej triede podľa rozpisu s tried. učiteľom),
žiaci 2. ročníka od 7.50 do 8.00 (od 8.00 v určenej triede podľa rozpisu s tried. učiteľom),
žiaci 1. ročníka od 8.45 do 9.15 (od 9.15 v určenej triede podľa rozpisu s tried. učiteľom).
Rozpis učební, ktoré budú triedam pridelené na ďalšie dva týždne školského vyučovania bude
zverejnený na vrátnici školy.
Vstup do školy bude žiakovi povolený len po absolvovaní ranného filtra a žiak sa pri vstupe do
budovy musí preukázať zdravotným dotazníkom podpísaným zákonným zástupcom, v prípade
plnoletého žiaka si zdravotný dotazník podpisuje samotný žiak s vyhlásením o bezinfekčnosti
(príloha).
Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak následne odovzdá svojmu triednemu
učiteľovi. Vstup zákonných zástupcov do priestorov školy nebude umožnený.
Žiak je povinný mať pri sebe : 2 rúška, papierové vreckovky, odporúčame priniesť si malú
osobnú dezinfekciu.
Po príchode do triedy budú žiaci oboznámení s Pokynmi riaditeľky Odborného učilišťa,
Stavbárska 11, 036 80 Martin na obdobie školského roku 2020/2021, upravujúce podmienky
prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
žiakov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 v čase od 02. 09. 2020 do odvolania.
Oboznámenie potvrdia svojím podpisom.
Úvodné pokyny budú trvať 1 hodinu.
Od 03. 09. 2020 do odvolania žiaci prichádzajú podľa harmonogramu :
žiaci 1. ročníka od 7.30 do 7.40 (od 7.40 v určenej triede podľa rozpisu s vyučujúcim, ktorý
vyučuje v ten deň 2. hodinu),
žiaci 2. ročníka od 7.40 do 7.50 (od 7.50 v určenej triede s vyučujúcim, ktorý vyučuje v ten
deň 2. hodinu, alebo 10 minút pred začiatkom vyučovania, ak začínajú neskoršou ako druhou
hodinou),

žiaci 3. ročníka od 7.50 do 8.00 (od 8.00 v určenej triede podľa rozpisu s vyučujúcim, ktorý
vyučuje v ten deň 2. hodinu, alebo 10 minút pred začiatkom vyučovania, ak začínajú neskoršou
ako druhou hodinou)
03. 09. 2020 prebiehajú vo všetkých triedach triednické hodiny. Žiaci teda celý čas pobytu v
škole zostávajú v pridelenej triede so svojím triednym učiteľom.
V čase veľkej prestávky môžu využívať priestory átria a areál školy medzi budovami A a B.
Triednické hodiny prebiehajú v pridelených triedach, vyučovanie končí o 12,15 hod.
V čase trvania vyučovania žiaci opúšťajú pridelenú triedu len v nevyhnutnom prípade, počas
veľkých prestávok, po ukončení vyučovania školu bezodkladne opustia podľa rozpisu :
žiaci 3. ročníka od 11.40 – 11.50
žiaci 2. ročníka od 11.50 – 12.00
žiaci 1. ročníka od 12.00 – 12.15
Od 04. 09. 2020 prebieha vyučovanie podľa riadneho rozvrhu – ale v pridelených učebniach.
V priebehu prvých dvoch týždňov bude vyučovanie vo všetkých triedach začínať až
2. vyučovacou hodinou.
Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu vás žiadam o dochvíľnosť a rešpektovanie
pokynov triednych učiteľov a ostatných zamestnancov školy.
Vstup žiakov do budovy školy je možný len pri dodržaní týchto pokynov:
1. V čase trvania pobytu žiakov škole sa žiaci riadia odporúčaním Úradu verejného
zdravotníctva založeného na princípe ROR – ruky, odstup, rúško.
2. Vstup do budovy školy bude povolený (až do odvolania) len s rúškom. Žiaci, ktorí si rúško
zabudnú, si ho budú môcť vyzdvihnúť na vrátnici školy.
3. Vo vestibule školy bude vykonaný ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia rúk.
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 a tiež nikto
bez rúška nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Neplnoletí žiaci, u ktorých budú pri rannom filtri zistené príznaky infekcie, budú umiestnení do
izolačnej miestnosti, budú kontaktovaní ich zákonní zástupcovia, ktorí sú povinní si dieťa
prevziať.
Plnoletí žiaci budú postupovať podľa pokynov RÚVZ.
4. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v interiéri školy, vrátane
svojej triedy, počas celého trvania denného vyučovania.
5. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa), sa do 20. 9. 2020
nevyužívajú.

6. Ak žiak začne vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bude
umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti, kontaktovaní budú zákonní zástupcovia,
ktorí si žiaka bezodkladne vyzdvihnú.
Izolačné miestnosti sú situované v šatňových priestoroch školy.
7. Od 03. 09. 2020 do odvolania bude vyučovanie počas jednotlivých vyučovacích dní
organizované v stabilných učebniach.
V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
Zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických
pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
8.
Služba učiteľov ráno vo vestibule je stanovená na: 7.30 – 8.10, dozor budú vykonávať
učitelia, ktorí majú v ten deň dozor v budove A.
9.
Počas veľkých prestávok môžu žiaci tráviť čas v areáli na školskom dvore / medzi
pavilónom A a B /
Dozor vykonávajú učitelia, ktorí majú v ten deň dozor v pavilóne A.
Učitelia, ktorí majú dozor v pavilóne B vykonávajú počas veľkých prestávok dozor v átriu.

Vstup žiakov do školskej jedálne od 2. septembra:
Vydávanie obedov pre žiakov v čase od 11.45 do 12.45.
žiaci 1. ročníka od 11.45 – do 12.00
žiaci 2. ročníka od 12.00 – do 12.15
žiaci 3. ročníka od 12.15 - do 12.30
Do jedálne odchádzajú len žiaci, ktorí majú nahlásený a zaplatený obed vopred, obedy na voľno
sa vydávať nebudú.
Ostatní žiaci v triede pokračujú v riadnom vyučovaní.
Dozor v jedálni sa vykonáva v čase od 11.45 – 12.45. Vykonávajú ho poverení pedagogickí
zamestnanci.
Časový harmonogram a triedy budeme upravovať podľa počtu stravníkov v jednotlivých
triedach.
Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
Všetky uvedené opatrenia platia aj pre žiakov, ktorí vykonávajú odbornú prax na strediskách
praktického vyučovania.
Priebeh výchovno – vzdelávacieho procesu bude organizovaný v zmysle dokumentu
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v špeciálnych stredných školách pre školský
rok 2020/2021, ktorý je zverejnený na stránke :
https://www.minedu.sk/data/att/17093.pdf
Mgr. Anna Macháčková
poverená riadením školy

