
       JAZYKOVÁ ŠKOLA, MNOHEĽOVA 828, 058 46 POPRAD   

 

   USMERNENIE RIADITEĽKY ŠKOLY 

Organizácia a podmienky vzdelávania v jazykovej škole v školskom roku  

                                                    2021/2022                                                      

 

Riaditeľka školy vydáva  usmernenie pre poslucháčov jazykovej školy a všetkých 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov k začiatku  školského roku 2021/2022 vo 

veciach: 

 prevádzky a vnútorného režimu školy na školský rok 2021/2022 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia poslucháčov a zamestnancov 

školy 

Čl. I 

                                                Všeobecné ustanovenia 

1. Jazyková škola sa  riadi Manuálom pre všetky druhy škôl, ktoré vydalo MŠVVaŠ dňa 17. 

08.2021 a jeho možnými aktualizáciami /Školský semafor 2021/22, 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

2. Riaditeľka školy nariaďuje všetkým pedagogickým /ďalej PZ/ a nepedagogickým 

zamestnancom /ďalej NZ/ školy oboznámiť sa s  Usmernením riaditeľky školy pre 

organizáciu a podmienky vzdelávania v jazykovej škole v školskom roku 2021/22.  

3. Riaditeľka školy žiada všetkých zákonných zástupcov neplnoletých poslucháčov, aby 

oboznámili a vysvetlili svojim deťom potrebu správania sa v jazykovej škole podľa 

stanovených opatrení. Taktiež žiada všetkých dospelých poslucháčov, aby sa oboznámili 

a riadili týmito opatreniami. 

4. Jazyková škola sa riadi COVID AUTOMATOM / celoslovenská platnosť 

epidemiologickej situácie podľa farby okresu Poprad a Kežmarok/ a ŠKOLSKÝM 

SEMAFOROM, ktorého opatrenia vyplývajú z epidemiologickej situácie v kurze jazykovej 

školy. 

5. Jazyková škola zabezpečuje vyučovanie podľa COVID AUTOMATU vo fáze 

monitoringu /zelený okres/,  stupňa ostražitosti /oranžový okres/ a I. stupňa varovania 

/červený okres/ PREZENČNOU FORMOU. 

5.1.Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  /epidemiologická situácia v konkrétnom 

kurze/ sa vo vyššie menovaných troch fázach COVID AUTOMATU  v kurze vyučuje 

A. PREZENČNOU FORMOU ak: 

 je kurz v ZELENEJ FÁZE semaforu t.j. 

 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/


- v kurze nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, s ktorou by boli prišli do 

kontaktu ostatní účastníci kurzu počas 2 dni pred jej testovaním  

- je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo kurzu jazykovej školy prišli do 

kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 

 

 je kurz v ORANŽOVEJ FÁZE semaforu t.j. 

 

- je jedna osoba v kurze pozitívna, s ktorou prišli ostatní účastníci do úzkeho 

kontaktu počas 2 dni pred jej testovaním v tom prípade, že VÝNIMKU 

Z KARANTÉNY bude mať minimálne 80 % z celkového počtu účastníkov 

kurzu, vrátane vyučujúceho. 

Tí poslucháči, ktorí VÝNIMKU Z KARANTÉNY nemajú, nemôžu sa kurzu 

zúčastňovať a budú DIŠTANČNE cez Google classroom informovaní o učive 

a zadaniach až do doby, kedy bude v kurze ukončená ich karanténa. 

- ak sa pozitívna osoba na COVID-19 vyskytla v domácnosti poslucháča, 

v karanténe zostáva len poslucháč nie celý kurz, ktorý pokračuje vo vyučovaní 

prezenčnou formou 

 

5.2 Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  /epidemiologická situácia v konkrétnom 

kurze/ sa vo vyššie menovaných troch fázach COVID AUTOMATU  v kurze vyučuje 

B. DIŠTANČNOU FORMOU ak 

 je kurz v ORANŽOVEJ FÁZE semaforu t.j. 

 

- je jedna osoba v kurze pozitívna, s ktorou prišli ostatní účastníci do úzkeho 

kontaktu počas 2 dni pred jej testovaním v tom prípade, že VÝNIMKU 

Z KARANTÉNY bude mať menej ako 80 % z celkového počtu účastníkov kurzu 

vrátane vyučujúceho 

- ak  vyučujúci bude mať pozitívny test na COVID-19, hoci v kurze okrem neho 

bude viac ako 80 % poslucháčov kurzu, ktorí VÝNIMKU Z KARANTÉNY 

majú, 

- ak ochorie na COVID-19 pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec školy 

a ostatní zamestnanci sú jeho úzkym kontaktom 

- ak sa pozitívna osoba na COVID-19 vyskytla v domácnosti vyučujúceho, ktorý 

musí zostať v karanténe 

 

 

 je kurz v ČERVENEJ FÁZE semaforu t.j. 

 

- ak je v kurze potvrdených viacero pozitívnych prípadov na COVID-19; 

o obmedzení vyučovania  prezenčnou formou rozhoduje Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva   

6. Jazyková škola zabezpečuje vyučovanie podľa COVID AUTOMATU vo fáze II. a III. 

stupňa varovania /bordový a čierny okres/ DIŠTANČNOU FORMOU. 



7. VÝNIMKA Z KARANTÉNY znamená, že povinnosť karantény po ÚZKOM 

KONTAKTE sa nevzťahuje na osobu, ktorá: 

a/ je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky /Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Sputnik V 

b/ je najmenej 21 dní po aplikácii 1.dávky očkovacej látky /Johnson&Johnson/, 

c/ je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d/ prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej 

klinické príznaky ochorenia COVID-19 

8. Do ÚZKÉHO  KONTAKTU s pozitívnym prípadom ochorenia na COVID-19 v kurze 

jazykovej  prišiel ten poslucháč, ktorý sa zúčastnil vyučovania v kurze s osobou pozitívnou na 

COVID-19 počas 2 dní pred jej testovaním. 

 

Čl. 2 

                                  ORGANIZÁCIA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA  

1. Dištančné vzdelávanie podľa Čl. 1 tohto usmernenia sa uskutočňuje cez aplikácie Google / 

Google classroom a Google meet/ podľa usmernenia vyučujúcich cez vnútorný školský 

systém G Suite for Education. 

2. Poslucháči sa pripájajú na vyučovanie podľa platného rozvrhu. V prípade kolízie času 

u žiakov ZŠ a SŠ z dôvodu dopravy žiakov do obcí mimo Popradu po dopoludňajšom  

vyučovaní hlásia túto skutočnosť vyučujúcemu, ktorý spolu s riaditeľstvom školy rieši 

vzniknutú situáciu. 

 

                                   Čl. 3 

                           OPATRENIA POČAS PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA 

                                                                     Čl. 3.1 

                        Povinnosti  zákonných zástupcov a poslucháčov  školy 

  Zásadné opatrenie: Všetci poslucháči školy dodržujú pravidlo R-O-R 

1. Poslucháč  nosí rúško povinne vo všetkých priestoroch školy vrátane tried počas 

vyučovania. 

2. Poslucháč dodržuje odstup od ostatných prichádzajúcich pri vstupe do budovy školy, 

v triede dodržiava pokyny  vyučujúceho. 

3. Poslucháči školy dodržujú hygienické opatrenia pri vstupe do budovy školy – dezinfekcia 

rúk /Stojan pri príchode do budovy školy/ 

4. Pred nástupom na vyučovanie sa vykonáva povinné meranie teploty poslucháčov. /Stojan 

pri príchode do budovy školy/ 



5.  Pred prvou vyučovacou hodinou v jazykovej škole zákonný zástupca resp. poslucháč  

predkladá  vyhlásenie zákonného zástupcu  resp. samotného dospelého poslucháča 

o bezpríznakovosti. 

7. Ak poslucháč sa z rôznych dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania v jazykovej škole,  

je zákonný zástupca neplnoletého poslucháča resp. plnoletý poslucháč sám povinný oznámiť 

telefonicky svojmu vyučujúcemu dôvod neprítomnosti na  vyučovaní ešte pred 

vyučovaním v konkrétny deň. 

8. V prípade, že zákonný zástupca  alebo plnoletý poslucháč neoznámi dôvod neprítomnosti, 

pred ďalším vyučovaním v jazykovej škole, ktorého sa mieni zúčastniť,  predkladá vyhlásenie 

zákonného zástupcu  resp. samotného dospelého poslucháča o bezpríznakovosti. 

9. V prípade podozrenia na ochorenie COVID -19 alebo pozitívneho testu na  ochorenie 

COVID-19, resp. z dôvodu karantény alebo domácej izolácie zapríčinenej oranžovou resp. 

červenou  fázou v škole, ktorú poslucháč navštevuje v rámci povinnej školskej dochádzky 

alebo prípravy na povolanie, resp. epidemiologickou situáciou na pracovisku u dospelých 

pracujúcich poslucháčov oznamuje zákonný zástupca resp. dospelý pracujúci poslucháč 

túto skutočnosť telefonicky vyučujúcemu v kurze, ktorý následne informuje riaditeľku 

školy. 

10.  V záujme rýchleho rozhodnutia o ďalšej organizácii vyučovania v jazykovej škole sa 

doporučuje poslucháčom, ktorí majú VÝNIMKU Z KARANTÉNY podať vyučujúcemu 

kurzu oznámenie o výnimke z karantény /Príloha 2 tohto usmernenia/ na začiatku školského 

roku. Riaditeľka školy na základe % odovzdaných oznámení o výnimke z karantény 

rozhoduje o prerušení prezenčného vyučovania v kurze a o jeho prechode na dištančnú formu. 

11. Vyhlásenie zákonného zástupcu  resp. samotného dospelého poslucháča 

o bezpríznakovosti predkladá poslucháč jazykovej školy: 

- ak preruší dochádzku na vyučovanie z akéhokoľvek dôvodu, 

- ak sa obnoví dochádzka poslucháča po ukončení domácej izolácie resp. karantény, 

- pred nástupom na prezenčné vzdelávanie, ak sa vzdelávanie uskutočňovalo nejaký čas 

dištančnou formou, 

- ak sa vracia na vyučovanie po akejkoľvek chorobe, 

- pri obnove dochádzky, ak sa predtým nezúčastnil na vyučovaní z dôvodu cesty do 

zahraničia, resp. rizikových oblastí na Slovensku. 

      Čl.3.2 

    Opatrenia pre zamestnancov školy 

Zásadné opatrenie: Všetci zamestnanci školy dodržujú pravidlo R-O-R 

1. Pedagogický zamestnanec nosí rúško resp. respirátor, ktorým prekrýva horné dýchacie 

cesty, počas celého pobytu v priestoroch školy, vrátane doby, kedy vyučuje. 

 2. Nepedagogický zamestnanec nosí rúško ktorým prekrýva horné dýchacie cesty počas 

celého pobytu v priestoroch školy. 

3. Zamestnanci školy dodržujú medzi sebou odporúčaný odstup.  



4. Zamestnanci školy dodržujú hygienické opatrenia pri vstupe do budovy školy – 

dezinfekcia rúk. 

5. Dezinfekcia rúk počas pracovnej doby sa uskutočňuje vždy podľa potreby zamestnanca; 

zakazuje sa používanie textilných uterákov. Používajú sa jednorazové papierové obrúsky. 

6. Pred nástupom na pracovisko sa vykonáva povinné meranie teploty. 

7. Dezinfekcia pracovných plôch /stoly, počítače, notebooky a príslušné zariadenia/ v 

pracovných miestnostiach – riaditeľňa, zborovňa, kancelárie - prebieha okrem riadne 

vykonanej dezinfekcie upratovačkou minimálne jeden krát počas pracovnej doby 

samotnými zamestnancami. 

8. Dezinfekcia a upratovanie  toaliet prebieha 3x denne a podľa potreby /dezinfekcia kľučiek, 

batérií/. 

9. Dezinfekčný prostriedok, papierové obrúsky  zabezpečí príslušný  NZ  na každé WC; 

10. Dezinfekciu pracovnej  plochy  stola pre učiteľa v triede vykonáva pred začiatkom 

vyučovania príslušná upratovačka. 

11. Pedagogický zamestnanec vedie po celý školský rok dôsledne evidenciu prítomných 

poslucháčov, ako aj evidenciu dôvodov neprítomnosti tých, ktorí sa vyučovania nezúčastnia 

a to na základe povinného hlásenia zákonných zástupcov resp. dospelých poslucháčov. Ak 

informáciou o dôvode neprítomnosti nedisponuje, pretože zákonný zástupca resp. dospelý 

poslucháč mu dôvod neoznámil, požaduje od poslucháča, ktorý následne znova príde na 

vyučovanie vyhlásenie zákonného zástupcu  resp. samotného dospelého poslucháča 

o bezpríznakovosti. 

                                                       

      Čl. 4 

1. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 6. septembra 2021. 

 

PhDr. Marta Zelená 

Riaditeľka školy 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1  Vyhlásenie zákonného zástupcu  resp. samotného dospelého poslucháča 

o bezpríznakovosti. 

Príloha č. 2 Oznámenie o výnimke z karantény 

Príloha č.3  Infografika 

 

https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2017/01/Vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx
https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2017/01/Vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx
https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2017/01/Oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx
https://jazykovka-poprad.sk/wp-content/uploads/2017/01/Infografika-2021-22.pdf

