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PRÍKAZ RIADITEĽA ŠKOLY 
zo dňa 31.08.2020 

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a 
odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a potreby 
dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní 

 

u r č u j e m 
nasledovné podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Strednej 
priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice v školskom 

roku 2020/2021  
 
 
1. Zriaďujem permanentnú monitorovaciu a koordinačnú radu ako súčasť 

krízového štábu, ktorej náplňou je sledovanie epidemiologickej situácie, 

manažovanie a návrh opatrení na Strednej priemyselnej škole strojníckej, 

Komenského 2, 040 01 Košice (ďalej len SPŠS), (príloha č.1). 

Uvádzam do účinnosti výstražný systém a manuál odporúčaní v troch 

úrovniach: 
- zelenej  
- oranžovej  

- červenej  
 
2. Permanentná monitorovacia a koordinačná rada SPŠS aplikuje použitie 

výstražného systému na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie, alebo 

v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov (najmä RÚVZ a ÚVZ SR).  

 

3. Odporúčania a opatrenia v jednotlivých fázach platia pre všetky ďalšie právnické 

osoby pôsobiace v priestoroch SPŠS.  

 

4. Všetkým vedúcim zamestnancom, vedúcim PK, triednym učiteľom ukladám 

povinnosť aktívne informovať všetkých zamestnancov a študentov SPŠS o 

opatreniach, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečenia bezpečného prostredia 

a minimalizácie rizika infikovania sa na SPŠS.  

 

5. Pre všetkých zamestnancov ukladám povinnosť sledovať Manuál pre školský rok 

2020/2021 z dôvodu epidémie COVID-19, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR.  

Manuál je zverejnený na webovej stránke www.priemyslovka.sk a tiež na 
www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.  

 

 

http://www.priemyslovka.sk/
http://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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6. Vstup do budovy SPŠS je povolený len s ochranným rúškom, prípadne jeho 

náhradou,  ktoré prekrýva horné dýchacie cesty (ústa a nos).  

Pri vstupe do budovy SPŠS je každý povinný dezinfikovať si ruky.  
Dezinfekčné dávkovače sú umiestnené pri vstupe a v priestoroch budovy (5 ks) 

a sú pravidelne kontrolované a dopĺňané poverenými zamestnancami.  
 

7. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci SPŠS vyplnia dotazník o 

zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania.  

Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 
3 dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 
Pre organizáciu pedagogického procesu stanovujem nasledovné podmienky:  
 
8. Pri prvom nástupe do školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak 

predkladá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie zverejnené na 

www.priemyslovka.sk a tiež na www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-

skolske-zariadenia/.  

 

9. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá 

zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak podpísané písomné vyhlásenie o 

tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie zverejnené na www.priemyslovka.sk a tiež na 

www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.  

 

10. Všetci triedni učitelia si na začiatku úvodnej triednickej hodiny dňa 02.09.2020 

prečítajú so žiakmi opatrenia zverejnené na stránke www.priemyslovka.sk 

a tiež na www.minedu.sk (manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia) aj 

s jednotlivými prílohami.  

 

11. Pravidlá pre žiakov:  

Žiaci sa riadia aktuálnymi opatreniami zverejnenými na: 

www.priemyslovka.sk a tiež na  

www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.  

ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  

Vstup do budovy školy je povolený len v ochrannom rúšku.  

Ranný filter (meranie telesnej teploty) sa bude vykonávať v období od 2.9.2020 

do 4.9.2020 každému žiakovi. V období od 9.9.2020 do 13.9.2020 náhodným 

výberom žiaka.  

 
 

 

http://www.priemyslovka.sk/
http://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.priemyslovka.sk/
http://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.priemyslovka.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.priemyslovka.sk/
http://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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Každý žiak má minimálne dve ochranné rúška a papierové jednorazové 

vreckovky na jeden vyučovací deň.  

Odporúča sa aj vlastný dezinfekčný prostriedok.  

Ochranné rúška si žiaci denne dezinfikujú (perú, žehlia a pod.) a medzi sebou 

nepožičiavajú!  

Pri vstupe do budovy školy si každý žiak dezinfikuje ruky a prezúva sa 

v nariadenom období.  

Obuv na prezutie si nosia žiaci domov.  

V učebniach a na chodbách sa všetci pohybujú v ochranných rúškach.  

Nedodržanie uvedeného sa posudzuje ako priestupok voči školskému 

poriadku a šírenie nákazlivej choroby!  

Pri kašľaní a kýchaní žiaci dodržiavajú stanovené hygienické pravidlá.  

Žiak je povinný dodržiavať pravidlo: R-O-R (ruky, odstup, rúško).  

Po použití WC si každý žiak umyje ruky obvyklým spôsobom a následne si ich 

pri odchode vydezinfikuje pri vstupných dverách do priestorov WC.  

Ak žiak v priebehu vyučovacieho dňa vykazuje niektorý z možných príznakov 

COVID-19, ihneď svoje ťažkosti hlási triednemu alebo vyučujúcemu, ten 

zabezpečí umiestnenie žiaka do izolačnej miestnosti. Následne bude 

informovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý bude musieť vyzdvihnúť svoje dieťa 

v čo najkratšom čase a odviezť domov.  

Ak sa príznaky akéhokoľvek ochorenia prejavia doma, žiak ostáva doma a 

zákonný zástupca žiaka hlási uvedenú skutočnosť triednemu učiteľovi.  

 

Vstup do kancelárií SPŠS 
 
12. Vstup do kancelárií SPŠS je minimalizovaný.  

Do kancelárií je povolený vstup len zamestnancom na nevyhnutnú dobu pri 
dodržaní všetkých hygienických pokynov (rúško, dezinfekcia rúk) a náležitého 
odstupu.  

 
13. Žiaci do kancelárií nevstupujú. Všetky náležitosti riešia cez triednych učiteľov.  

Upratovanie počas epidémie COVID-19  
 
14. Upratovanie zahŕňa bežné upratovanie rozšírené o nasledujúci časový 

harmonogram:  

- dezinfekcia všetkých priestorov,  
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- dezinfekcia všetkých plôch v učebniach, šatniach, kabinetoch, kanceláriách, 

chodbách, na vrátnici, v šatni upratovačiek a údržbára, upratovanie a 

dezinfekcia priestorov WC,  

- dezinfekcia kľučiek na dverách všetkých miestností školy,  

- kontrola naplnenosti zariadení na dezinfekciu rúk v priestoroch WC a 

dopĺňanie náplne zariadení,  

- kontrola dostatku papierových utierok v priestoroch WC a ich dopĺňanie,  

- dôsledné vetranie všetkých priestorov školy, upratovanie školského auta.  

 

Za dodržiavanie tohto príkazu sú zodpovední všetci zamestnanci a študenti SPŠS.  
Vedúci zamestnanci, vedúci PK, triedni učitelia zodpovedajú za ich dodržiavanie a 
kontrolu v rámci svojich kompetencií.  

 
Príkaz riaditeľa zo dňa 31.08.2020 nadobúda platnosť dňa 01.09.2020 a trvá až do 

odvolania platnosti Manuálu z  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR.  

 

 

V Košiciach 31. augusta 2020 

 
 

 
 
 

 
 

Mgr. Rastislav FRIGA 
                     riaditeľ školy 
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Príloha č.1  

 
 

Monitorovacia a koordinačná rada 
Strednej priemyselnej školy strojníckej 

Komenského 2, 040 01 Košice 
 
 

 
 

Krízový štáb SPŠS  
 
Predseda  
Mgr. Rastislav Friga – riaditeľ  

 
Členovia  
Ing. Vincent Tirčo – vedúci dielni  

Mgr. Silvia Ambrišková – administratívna pracovníčka  
 

 
 

Monitorovacia a koordinačná rada SPŠS 
 

Členovia  
Ing. Renáta Ižolová – zástupkyňa riaditeľa  

Ing. Alena Poráziková – zástupkyňa riaditeľa 

RNDr. Daniela Pastírová – koordinátorka prevencie  

PhDr. Gabriela Tarnóciová – výchovný poradca  

Ing. Carmen Sabolová – pedagóg, predseda odborovej organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


