
 

 

Spojená škola,   Kremnička 10,   974 05  Banská Bystrica 

 

 

Vnútorné oznámenie č. 27/2021 
 

 

 Oznamujem, že v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

bude od 17. 05. 2021 (pondelok) organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky SŠ 

nasledovná:  

 

 vyučovanie prezenčnou formou sa bude uskutočňovať vo všetkých ročníkoch  v zmysle 

platného rozvrhu hodín 

 vyučovanie pre žiakov IV. ročníka končí 14.05.2021 

 školský internát bude otvorený pre všetkých žiakov na prezenčnom vyučovaní a pre 

žiakov IV. B, ktorí sa zúčastnia zváračského kurzu (žiaci budú ubytovaní v zmysle 

odporúčania MŠVVaŠ SR k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 07.05.2021) 

 všetci zamestnanci (pg. +  npg.) pracujú na pracovisku v škole 

 

Podmienky vstupu do objektu školy a školského internátu  

 

 Do objektov školy a školského internátu je možný vstup žiakov nad 18 rokov a 

zamestnancov školy po predložení Vyhlásenia o bezinfekčnosti (viď príloha č. 1). Žiak školy 

do 18 rokov predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (viď 

príloha č. 2). 

 Ak žiak, resp. zamestnanec Vyhlásenie už predložil a jeho pobyt mimo školy nebol 

dlhší ako 3 dni Vyhlásenie opakovane nepredkladá.  

 

POVINNOSŤ PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST V ŠKOLE  

 

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri 

 

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci  

s výnimkou osôb so závažným poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým 

mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri 

prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v 



 

 

škole alebo v školskom internáte, u pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. To isté platí pre zamestnancov s chronickými 

ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými 

ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu. 

 

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri  

 

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom alebo inej preventívnej 

ochrannej pomôcky a to rúška, šálu alebo šatky majú všetci s výnimkou osôb v exteriéri pokiaľ 

sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti vzdialené viac ako 5 metrov. 

Výnimku majú osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a 

ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 13.05.2021 

 

                                                                                                   PaedDr. Milan Ponický, v.r. 

                                                                                                              riaditeľ školy 

 

 

 


