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Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku EKG upravuje podmienky prevádzky EKG v čase mimoriadnej situácie 

spôsobenej pandémiou ochorenia COVID_19. Podkladom pre spracovanie dodatku je odporúčanie Ministerstva 

školstva, telesnej výchovy a športu Slovenskej republiky z 26.08.2020 – Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.  

 

Výchovnovzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 sa bude riadiť štátnymi predpismi Slovenskej republiky 

v oblasti školstva, predpismi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, pokynmi zriaďovateľa školy, 

ktorým je Východný dištrikt ECAV a internými predpismi Evanjelickej spojenej školy v Prešove.  

 

Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej 

a červenej.  

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.  

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.  

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 

nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 

 

Podrobnosti prevádzky školy obsahuje príloha dodatku „Semafor pre stredné školy“.  

 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 začne 02.09.2020 v zelenej fáze.  

 

Otvorenie školského roku 2020/2021 prebehne nasledujúcim spôsobom:  

S ohľadom na epidemiologickú situáciu, nebude škola realizovať slávnostné otvorenie školského roku ani 

slávnostné Služby Božie.  

Otvorenie školského roku prebehne v budove školy v triedach bez prítomnosti rodičov.  

 

Program prvých dní v škole:  

02.09.2020,  09.00 príchod žiakov do školy a do tried bez zákonných zástupcov  

(rodičia nevstupujú do budovy) 

ranný filter – meranie teploty a osobná dezinfekcia žiakov s rúškom na tvári, 

zdravotným dotazníkom a s prehlásením zákonného zástupcu, ktoré odovzdajú tr. uč.) 

otvorenie školského roku v triedach zabezpečujú triedni učitelia 

10.15 odchod žiakov zo školy  

03.09.2020,  08.00 začiatok riadnej prevádzky školy 

   vyučovanie podľa rozvrhu hodín v zelenej fáze 

 

Zákonný zástupca  

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri 

odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle 

aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  
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 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a 

papierové jednorazové vreckovky.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (EKG – Zdravotný dotazník a vyhlásenie 

zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka EKG) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej 

školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (EKG – Vyhlásenie zákonného zástupcu, resp. plnoletého 

žiaka EKG o bezinfekčnosti.).  

 V prípade, že má u svojho dieťaťa 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 miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená 

dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, 

ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to 

aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov. 

 

 

Vyučovací proces v podmienkach tzv. semaforu:  
Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.  

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.  

Vyučovací proces prebieha prezenčne podľa rozvrhu hodín vydaného a schváleného riaditeľom školy. 

Zamestnanci školy a žiaci sa riadia platným Školským poriadkom.  

 

 

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 

nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. 

V prípade nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutia riaditeľa školy na ukončenie 

prezenčného vzdelávania v niektorej triede, resp. celej škole a prechod na dištančné vzdelávanie, platia 

nasledujúca postupnosť krokov a pravidlá dištančného vzdelávania:  

 

Príprava na dištančné vzdelávanie:  

Do 04.09.2020 
- triedny učiteľ (učitelia) vyzve zákonných zástupcov, resp. dospelých žiakov (cez edupage, resp. emailom), 

aby potvrdili, že majú technické možnosti pre online vyučovanie (internet a notebook, resp. stolový počítač).  
 

Do 08.09.2020 
- triedny učiteľ pošle všetkým vyučujúcim v jeho triede zoznam žiakov, ktorých rodičia potvrdili, že tento typ 

vyučovania je pre nich nereálny.  
- triedny učiteľ zabezpečí v spolupráci so správcom notebookov zoznam žiakov, ktorým budú okamžite po 

vyhlásení prechod na dištančné vzdelávanie pridelené notebooky.  
- triedny učiteľ:  

o vysvetlí žiakom technický postup pri práci s aplikáciou EDUPAGE,  
o vysvetlí spôsob elektronickej komunikácie (cez edupage a emailom),  
o preverí funkčnosť prístupových hesiel žiakov a ich zákonných zákonných zástupcov k elektronickej 

triednej knihe, 
o vysvetlí žiakom prácu so základnými softvérmi, ktoré bude škola v dištančnom vzdelávaní využívať 

(ms word, ms excel, ms powerpoint), 
o vysvetlí žiakom spôsob pripájania k programom GOOGLE-MEET alebo ZOOM a ich ovládanie. 

- zástupkyňa riaditeľa školy vyznačí v rozvrhu hodín vyučovacie hodiny, ktoré budú vyučované online 

spôsobom (videohovorom). 
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Podmienky realizácie dištančného vzdelávania: 

1. Dištančné vzdelávanie je povinnou súčasťou vzdelávacieho procesu pre žiaka, pedagogického a odborného 

zamestnanca. 

2. Žiak je povinný:  

a. denne sledovať úlohy zadávané v predmetoch, ktoré má v rozvrhu hodín,  

b. spracovávať úlohy zadané vyučujúcim v termíne, ktorý určí vyučujúci,  

c. kontaktovať vyučujúceho (emailom, edupage) v prípade akýchkoľvek problémov so zvládaním 

zadaného učiva, resp. zadanej úlohy.  

3. Neodôvodnená  neúčasť na dištančnom vzdelávaní sa považuje za porušenie Školského poriadku. 

Neospravedlnená neúčasť na online vyučovacej hodine sa posudzuje rovnako ako neospravedlnená neúčasť 

na prezenčnej vyučovacej hodine.  

4. Za odôvodnenú neúčasť na dištančnej forme vyučovania sa považuje čestné prehlásenie zákonného zástupcu 

o technických problémoch s internetovým pripojením, resp. o neexistencii internetového pripojenia domácnosti 

žiaka. Nedostatok technických prostriedkov (notebook) nie je dôvodom na ospravedlnenie, ale na vypožičanie 

od školy. 

5. Pri forme online vyučovania predpokladáme, že každá rodina disponuje internetovým pripojením a stolovým 
počítačom, resp. notebookom. Neočakávame, že rodiny disponujú skenermi, kopírkami a  tlačiarňami – podľa 
toho zadávame úlohy. 

6. Zmeny v rozvrhu hodín počas dištančného vzdelávania:  

a. Škola nevyučuje nasledujúce predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová 

výchova, Umenie a kultúra.  

b. V platnosti ostáva rozvrh hodín, v ktorom budú vyznačené vyučovacie hodiny realizované online, tzn. 

prostredníctvom videohovoru. Online hodiny označí zástupca riaditeľa školy a schváli riaditeľ školy 

v termíne do 08.09.2020.  

c. Počet vyučovacích hodín realizovaných prostredníctvom videohovoru bude redukovaný na 40-60% 

riadnej hodinovej dotácie (napr. vyučovacia hodina s hodinovou dotáciou 4 hodiny v týždni bude 

online vyučovaná 2 hodiny v týždni v rovnakom ako čase ako prezenčná hodina).  

d. Zadávanie úloh žiakom je možné v rozmedzí od 08.00 do 14.30.  Úloha zadaná po 14.30 sa považuje 

za úlohu zadanú o 08.00 nasledujúci deň.  

7. Pri zadávaní úloh pedagogickí zamestnanci dbajú na primerané zaťaženie žiakov. Vypracovanie zadávaných 
úloh by nemalo presiahnuť rozsah vyučovacej hodiny (45 minút).  

8. Online úlohy, resp. testovanie v reálnom čase oznamuje vyučujúci žiakom minimálne 48 hodín pred samotnou 
realizáciou.  

 

 

 

 

V Prešove, 31.08.2020 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

riaditeľ školy 

 

 

 

 


