
Pokyny riaditeľa Strednej priemyselnej školy informačných 

technológií, Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto na obdobie 

školského roku 2020/2021 upravujúce podmienky prevádzky 

a vnútorného režimu školského internátu a podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID – 19 

Školský internát 

Každý žiak je povinný sa oboznámiť s nasledovnými 

usmerneniami!!! 

 

Vstup žiakov do budovy ŠI je možný len pri dodržaní týchto pokynov:  

Do ŠI je možné vstupovať len hlavným vchodom do budovy ŠI. (Prechod cez školu 

do ŠI je uzavretý) 

Pri nástupe na ŠI je žiakovi povolený vstup len po absolvovaní vstupného filtra 

a žiak sa pri vstupe do budovy ŠI musí preukázať zdravotným dotazníkom 

podpísaným zákonným zástupcom a Vyhlásením zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiak následne 

odovzdá svojmu vychovávateľovi pri nástupe do ŠI.  

Zdravotný dotazník a vyhlásenie si môžete stiahnuť : 

http://www.spsknm.sk/stranka/sites/default/files/Priloha-4_0.pdf  

http://www.spsknm.sk/stranka/sites/default/files/Priloha-5_0.pdf 

Vstup zákonných zástupcov a rodinných príslušníkov žiaka do priestorov ŠI nebude 

umožnený!!! 

Vstup do budovy ŠI je povolený (až do odvolania) len s rúškom, každý žiak musí 

mať vlastné písacie a hygienické potreby, pri vstupe do ŠI si dezinfikuje ruky. Nikto 

s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), 

ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov ŠI.  

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať zákonného 

zástupcu žiaka, ktorý si príde, čo najskôr vyzdvihnúť žiaka zo ŠI. 

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je žiak povinný používať ochranné rúško 

v interiéri ŠI okrem žiackych izieb, kde žiaci bývajú.  

Do školskej jedálne žiak vstupuje s ochranným rúškom a dbá o dodržiavanie 

rozostupov pri odbere a konzumácií stravy.  

http://www.spsknm.sk/stranka/sites/default/files/Priloha-4_0.pdf
http://www.spsknm.sk/stranka/sites/default/files/Priloha-5_0.pdf


Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport, IKT a krúžková miesnosť sa do 

20.9. 2020 nevyužívajú. 

Vstupný test a zdravotný dotazník do ŠI sa vykonáva pri príchode žiaka z domu.  

Žiak je povinný dodržiavať pokyny vychovávateľov, vedúceho vychovávateľa 

a riaditeľa školy. 

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestený do samostatnej izolačnej miestnosti (DM 1, DM2, DM3), kontaktovaní 

budú zákonní zástupcovia, ktorí si žiaka bezodkladne vyzdvihnú. Izolačné 

miestnosti sú situované v ŠI. 

Pri ceste do ŠI sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii  pokynov Úradu verejného 

zdravotníctva založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. 

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-

epidemiologickými nariadeniami.  

Žiacke izby musia byť pravidelne vetrané.  

Vychovávatelia ŠI budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie 

hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 

opatrení pri príchode žiaka do ŠI a pri odchode žiaka zo ŠI (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

Zákonný zástupca, zabezpečí pre svoje dieťa na týždeň ochranné rúška 

a papierové jednorázové vreckovky. 

V prípade, že zákonný zástupca má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené 

ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácií informuje vedúceho ŠI. 

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 pdmienok je žiakovi 

prerušený pobyt na ŠI. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti 

osobne.  

Odporúčame sledovať webové sídlo školy, web fb Internát Kysucké Nové Mesto 

a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu Vás žiadame o rešpektovanie 

pokynov vychovávateľov.  

 



V Kysuckom Novom Meste 25. 8. 2020     ...................................... 

               riaditeľ školy 


