
Spojená škola,   Kremnička 10,   974 05  Banská Bystrica 

 

Vnútorné oznámenie č. 7/2021 
 

 Oznamujem, že v zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ 

k 08.02.2021 bude organizácia vyučovania od 22.02.2021 do 26.02.2021 v našej škole 

nasledovná: 

 

 žiaci IV. ročníka študijných odborov a žiaci III. ročníka učebného odboru murár sa 

budú vzdelávať prezenčne v škole. Žiaci III. D triedy sa budú naďalej vzdelávať 

dištančne. Žiaci študijných odborov SOŠs budú mať praktické vyučovanie už od 

pondelka 22.02.2021. Žiaci študijného odboru OSV a TEZB budú mať OV v dielňach 

Spojenej školy. Žiaci študijného odboru GTM budú vykonávať OV na pracoviskách 

zamestnávateľov okrem pracovísk v okresoch Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom 

a Revúca, ktoré sa nachádzajú v čiernej zóne. Títo žiaci sa môžu zúčastňovať na 

prezenčnej forme vyučovania odborného výcviku v škole, resp. dištančnej forme 

odborného výcviku. 

 školský internát bude zatvorený, žiaci končiacich ročníkov ubytovaní v ŠI sa budú 

naďalej vzdelávať dištančne. Tí žiaci, ktorí majú možnosť dochádzať do školy sa 

môžu zúčastňovať na prezenčnej forme vyučovania vo svojich triedach. 

 ostatní žiaci (I. – III. ročník) sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.  

 v prezenčnej forme vyučovania je dĺžka vyučovacieho dňa na PV 5 hodín vrátane    

20-minútovej prestávky na desiatu a 30-minútovej prestávky na obed, na TV               

5 vyučovacích hodín s jednou 20-minútovou a ostanými 10-minútovými prestávkami. 

Začiatok vyučovacieho je o 7,55 hod na TV a o 8,00 hod. na PV. 

 doporučujeme do obsahu vyučovania zaraďovať základné učivo, najmä odborných 

a maturitných predmetov, na praktickom vyučovaní sa venovať základným pracovným 

operáciám charakteristickým pre jednotlivé študijné a učebné odbory. (Rozvrh hodín 

na TV SPŠs a výber učiva pre praktické vyučovanie budú koordinovať ZR pre TV 

SPŠs a hlavný majster OV, ktorí do 19.02.2021 zistia predbežný záujem žiakov 

o prezenčnú formu vzdelávania). 

 počas prezenčnej formy vyučovania bude zabezpečené školské stravovanie v školskej 

jedálni, 

 telocvičňa bude zatvorená, nebudú sa konať hodiny TaŠV, 



 vzhľadom na pomerne nízky záujem žiakov, rodičov a zamestnancov o antigénové 

testovanie v MOM v škole a z toho dôvodu vysokú finančnú náročnosť testovanie 

v škole organizovať nebudeme. Pred nástupom do školy na prezenčnú formu 

vyučovania si každý zabezpečí testovanie na verejnom odbernom mieste.  

 vyučovanie v nasledujúcom týždni sa bude riadiť COVID-automatom. 

 všetci žiaci z okresov Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Revúca (čierne okresy podľa 

COVID-automatu) majú právo a možnosť absolvovať vzdelávanie prezenčnou formou 

v škole alebo dištančnou formou. Zároveň ich žiadame o zodpovedné prehodnotenie 

účasti na prezenčnej forme vyučovania v škole z dôvodu prevencie šírenia pandémie.  

 

Podmienky vstupu do priestorov školy pre zamestnancov a žiakov  

 

 predloženie negatívneho výsledku antigénového alebo PCR testu žiaka a čestného 

prehlásenia o bezinfekčnosti jedného zákonného zástupcu žiaka, 

 predloženie negatívneho výsledku antigénového alebo PCR testu plnoletého žiaka 

a jeho čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, 

 predloženie negatívneho výsledku antigénového alebo PCR testu zamestnanca a jeho 

čestného prehlásenia o bezinfekčnosti, 

 výsledok testovania platí 7 kalendárnych dní, 

 testovanie si zabezpečí každý žiak, zákonný zástupca a zamestnanec pred vstupom do 

školy na verejnom odbornom mieste. 

 

Doporučujeme sledovať stránku www.minedu.sk a informácie v masovokomunikačných 

prostriedkoch. 

 

 

Prílohy: (z www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021)  

1. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov  

2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca školy a súhlas so spracovaním údajov  

3. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletého žiaka a súhlas so spracovaním údajov 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 18.02.2021 

                                                                                                          PaedDr. Milan Ponický, v.r. 

                              riaditeľ školy 

http://www.minedu.sk/

