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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, 

pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských 

internátoch pre školský rok 2020/2021 

 
Úvod 
Cieľom dokumentu  je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných 

odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk 

praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov  po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné 

prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len  „UVZ SR“).  

Rozhodnutia ÚVZ SR,  ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej 

aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tomuto dokumentu. Dokument predstavuje nadstavbu platných 

opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade potreby zriaďovatelia konzultujú 

s miestne príslušnými RÚVZ1  organizačné  kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami. 

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra č. 

2020/15801:1-A1800 a 2020/17294:1-A1810 majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ ich bude 

realizovať spoločne so strednou školou, pracoviskom praktického vyučovania, jazykovou školou alebo 

školským internátom podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať žiakov a ich 

zákonných zástupcov obvyklým spôsobom. Predmetný manuál je platný a účinný po dobu, kým nebude 

zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17294:A-A1810 sa pre 

stredné školy ruší semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach.  

Do doby odvolania platnosti opatrení platia pre stredné školy nasledovné odporúčania:  

 

Základné usmernenia 
 

 Školské vyučovanie sa mimoriadne prerušuje v stredných školách podľa § 32 školského zákona 
s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho 
programu v strednej škole. Riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov 
stredných škôl. 

 Poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch 
sa mimoriadne prerušuje pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou 
žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a 
žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, v prevádzke zariadení́ školského 
stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 

                                                           
1 Zoznam mieste príslušných RÚVZ sa nachádza na konci materiálu, alebo nasledovnom linku: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 
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školského zákona s výnimkou žiakov prvého až̌ štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho 
programu v strednej škole,  

 V stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje 
konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon 

povolania, 
 v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť ̌

školské ́aktivity podľa § 33 ods. 12 školského zákona najmä̈: 
o výlety a exkurzie,  
o športové ́výcviky a školské ́športové súťaže,  
o pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,  
o kurzy na ochranu života a zdravia,  
o kurzy pohybových aktivít v prírode,  
o saunovanie,  
o dni otvorených dverí́ . 

 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 
 

 Cieľom je opätovne primárne posilniť teoretické vyučovanie odborných predmetov 

realizované formou dištančného (online) vzdelávania, 

 v prípade, že to charakter odboru vzdelávania umožňuje realizovať formou dištančného 

(online) vzdelávania aj praktické vyučovanie, 

 ak nie je možné praktické vyučovanie realizovať dištančnou (online) formou, presunúť 

praktické vyučovanie (podľa charakteru odborov vzdelávania, hlavne odbory F a H) na čas 

opätovného obnovenia priamej výučby, t. j. po obnovení priameho vyučovania bude škola 

primárne realizovať zameškané praktické vyučovanie, 

 v prípade, že žiak realizuje praktické vyučovanie, konkrétne odborný výcvik/odbornú prax, 

u zamestnávateľa, je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie 

u konkrétneho zamestnávateľa, ak žiak nie je ubytovaný na školskom internáte. V prípade, že 

je žiak ubytovaný na školskom internáte sa praktické vyučovanie realizuje dištančnou (online) 

formou,  

 ako jednu z možností náhrady praktického vyučovania využívať projektovú výučbu, online 

prípravu modelových situácií a projektových štúdií (napr. riešenia situácií v rámci BOZP, 

príprava dezinfekčných prostriedkov pre chemické odbory vzdelávania, simulácie činností, 

riešenie prípadových štúdií, podnikateľke plány, tvorba technickej dokumentácie, výtvarné 

práce,  zvukové záznamy  hudby a prednesu a iné), 

 v prípade, že školy nemajú kapacitu zabezpečiť online vzdelávanie, môžu v rámci príkladov 

dobrej praxe z predchádzajúceho dištančného vzdelávania zriadiť pred školou schránky 

(zberné boxy), kde si žiaci môžu chodiť  vyzdvihnúť pracovné listy a zároveň odovzdávať už 

vypracované úlohy. Rovnako tak môže škola nadviazať spoluprácu s komunitnými centrami, 

aby sa učebné materiály dostali aj ku žiakom, ktorí sa nemôžu k zberným boxom dostaviť 

osobne, prípadne sa snažia vyhnúť komunikácii so školou.   

 Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových 

aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, 

snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj 

športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané.  

 Riaditeľ školy v rámci zabezpečenia dištančného vzdelávania umožní pedagógom využívanie 

dostupného materiálno-technického vybavenia školy a to najlepšie tak, aby pedagógovia mohli 

napríklad zabezpečovať online výuku z priestorov školy cez pripojenie na školskom internete 
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prostredníctvom školského počítača.  V takom prípade však vysoko odporúčame, aby došlo 

k čo najmenšej koncentrácií pedagógov a odborných pracovníkov na jednom mieste 

a pracovisku, a teda vysoko odporúčame využívať všetky dostupné priestory školy ako sú 

napríklad samotné triedy a nie len kabinety pedagógov. So súhlasom riaditeľa školy, môže 

pedagóg zabezpečovať takúto online výuku aj z prostredia svojho domu, avšak len za 

predpokladu, že škola nedisponuje potrebným vybavením alebo priestormi pre takýto typ 

výuky v priestoroch školy a pedagóg prejavil záujem vykonávať takýto druh práce z domu buď 

na prístrojovom vybavení zo školy alebo vlastnými prostriedkami (napríklad dostatočné 

internetové pripojenie, notebook alebo počítač, ktorý môže využívať na výuku a podobne.)  

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

V prípade prezenčnej formy výučby, resp. dochádzania pedagógov do školského zariadenia:  

 

Odporúča sa:  

 Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským 

internátom.  

 Stredná škola, jazyková škola a školský internát v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí 

dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným 

dezinfekčným prostriedkom. 

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško  v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  

 Pedagogickým zamestnanci a odborní zamestnanci sú povinní nosiť  rúško v priestoroch 

školy s výnimkou realizácie dištančného vzdelávania, ak sú osamote v miestnosti kde 

vykonávajú online výuku.  

 Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii 

odpadov, dezinfekcii atď. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a 

vzduchové sušiče rúk. 

 Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady 

rodičov, rady školy, študentský parlament, senát a pod.) sa realizuje jedine dištančnou 

formou.  

 

Školské internáty 

 Prerušená činnosť výchovných skupín. 

 Stravovanie po skupinách, nepremiešavanie skupín v jedálni. Nepremiešavanie  
ostatnými ubytovanými osobami. 

 Po dohode osoba na to určená umožní na nevyhnutný čas vstúpiť do priestorov internátu 
ubytovanému žiakovi a zobrať si svoje osobné veci z priestoru internátu. Tento proces sa však 
musí uskutočniť plánovane  a tak aby nedošlo k zbytočnému zhromažďovaniu osôb. 
Internátom odporúčame vypracovať si časový harmonogram / plán. Riaditeľ školy písomne / 
telefonicky informuje žiakov o termíne kedy si môžu vyzdvihnúť svoje osobné veci, prípadne 
sa dohodne na náhradnom termíne so žiakom alebo s jeho zákonným zástupcom.  
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Pracovno-právne vzťahy 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej  zmluvy 
a pracovnej náplne. 

 Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade dieťaťa, zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s 
konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v príslušnom 
oddelení ŠKD, poskytoval špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, 
psychologické poradenstvo a pod.), odchádza do domácej izolácie a zamestnávateľ ospravedlní jeho 
neprítomnosť na pracovisku. Tento zamestnanec môže vykonávať práce z domu až do doby, kým 
nebude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Po negatívnom výsledku laboratórneho 
testovania zamestnanci postupujú podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva. 

 Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, je povinný postupovať podľa 
pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať prácu z domu z dôvodu, že 
ochorel, a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od 
Sociálnej poisťovne; ak zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN–ku, zamestnanec práce 
nevykonáva a zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu.  

 Zamestnanci, ktorí neboli v kontaktne s osobou pozitívne testovaných, ani nemajú nariadenú 
karanténu, nie sú chorí avšak nemôžu vykonávať práce na pracovisku z dôvodu , že škola je 
zatvorená, resp. je prerušené vyučovanie v škole, ide o  prekážku v práci na strane zamestnávateľa. 
V tomto prípade zamestnanci môžu vykonávať prácu z domu, tzv. „home office“ formou 
dištančného vzdelávania.  Ak nie je možné vykonávať práce z domu podľa § 250b ods. 2 Zákonníka 
práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi prináleží podľa § 250b ods. 
6 Zákonníka práce  80% funkčného platu.  

 Ak dôvody na výkon práce z domácnosti (ako výnimka) pominuli – zmena v epidemiologickej 
situácii, zamestnanec je povinný vykonávať práce z dohodnutého miesta výkonu práce. 

 Ak  zamestnanec zo subjektívnych dôvodov z obavy nákazy na ochorenie Covid-19 odmieta 
vykonávať prácu osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

o zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 
Zákonníka práce) alebo 

o zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez 
náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) 
Zákonníka práce alebo 

o zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže vykonávať prácu  
(musela by sa ale preukázať dočasná nespôsobilosť na vykonávanie práce – PN). 

 
Predmetný manuál je platný a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na 

webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 


