
 

 
 

Obchodná akadémia 
Radlinského 1725/55 
026 01  Dolný Kubín 

  
 

 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský  rok 2020/2021 

 

Úvod 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne vydáva v súlade s Manuálom MŠVVaŠ SR pre stredné školy 
nasledovné pokyny, ktoré upravujú podmienky výchovy a vzdelávania školy pre školský rok 2020/2021 v oblastiach:  

 prevádzky a vnútorného režimu školy na školský rok 2020/2021, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní.  

Pokyny sú rozpracované v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej fáze.  

Zelená fáza  
  

 Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých podmienok nemôže vstúpiť žiak do 
školy.   

 Škola si zvolí obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností tak, aby boli zaistené hygienicko 
– epidemiologické opatrenia.  

 Pedagogickí zamestnanci  zabezpečia v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a 
podľa svojho uváženia a možností vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a pedagogic-
kými zamestnancami pri výchovno – vzdelávacom  procese.   

 Odborná prax  na pracovisku zamestnávateľa vrátane praktického vyučovania v duálnom vzdelávaní  sa riadia 
aktuálnymi nariadeniami UVZ SR.   

 Školský internát sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu.  

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do 
zamestnania. V prípade prerušenia dochádzky v trvaní viac ako tri dni každý zamestnanec predloží písomné 
vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

 Pri vstupe do budovy sú zamestnanci a žiaci povinní dezinfikovať si ruky a mať ochranné rúško. 

 Na začiatku školského roka 02. 09. 2020 žiak  odovzdá vyplnené a podpísané Vyhlásenie zákonného zá-
stupcu alebo plnoletého žiaka pri vstupe do školy. V prípade, že žiak nespĺňa kritériá ranného  filtra, bude 
izolovaný v miestnosti č. 102. Triedny učiteľ bude následne kontaktovať zákonného zástupcu žiaka . 

 Z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môže riaditeľka podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu  č. 2020/15801:1-A1800, s účin-
nosťou od 1. septembra 2020: 

-  poskytnúť žiakom 1 triedy alebo žiakom viacerých tried voľno viac ako 5 dní, so súhlasom zria-
ďovateľa. Ak bude dané voľno poskytnuté bude považované za mimoriadne prerušenie škol-
ského vyučovania v škole, 

- škola oznámi okresnému úradu v Žiline na účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch 
podľa z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, k poslednému dňu 
príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. 

- ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie v predmetnej 
súvislosti, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasle-
dujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

 



 

Na začiatku školského roka: 

 Škola zabezpečí pre všetkých zamestnancov dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a 
dezinfekciu ako aj osobné ochranné prostriedky. 

 V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia 
tohoto materiálu. 

 Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, príp. iného prenosného 
ochorenia počas vyučovania, vyčlenila  miestnosť č. 102, ktorá spĺňa predpísané podmienky, pričom 

následne po opustení tejto miestnosti žiakom bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. 

Zákonný zástupca 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode 
žiaka zo  školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ 
SR).  

 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a 
papierové jednorazové vreckovky.  

 Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.   

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  alebo pri každom prerušení dochádzky žiaka 
v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ocho-
renia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  

 V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 
situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne 
nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a do-
rast 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 škol-
skom internáte, uvedené povinnosti  plní školský internát , a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.  

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 Vyučovanie v odborných učebniach bude prebiehať tak, že prvý vstupuje do odbornej učebne PZ, kontroluje 
dodržanie zásady R-O-R. Po ukončení hodiny vyvetrá učebňu. 

 Odborná prax v sídle zamestnávateľa sa bude realizovať v nezmenenej forme a v súlade so školským 
vzdelávacím programom podľa s platných opatrení ÚVZ.  

 V mesiaci september škola nebude nepoužívať testovaciu miestnosť, 

 Otvorenie školského roka bude len v triedach, nie hromadne. 

 V triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy najmenej do 20. 09. 2020. 

 Telocvičňu a ostatné priestory na šport (posilňovňa) sa nebudú do 20. 09. 2020 používať. 

 Prestávky medzi hodinami realizovať v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa 
po chodbách, žiaci budú v triedach- nebudú sa presúvať, v prípade priaznivého počasia môžu počas veľkých 
prestávok používať vonkajšie priestory v areáli školy. 

 Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj 
počas obdobia do 23. 09. 2020. 

 Škola odporúča minimalizovať zhromažďovanie sa osôb pred školou a pred školským internátom.  

 Škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy a v priestoroch školy.  

 Pedagogickí zamestnanci  nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone VVP, v ostatných prípadoch nosia rúško 
alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Nepedagogickí zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SROV. 

 Zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.   

 Upratovací personál  je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebež-
ného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov. 



 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre 
bezpečné osušenie rúk.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať dvakrát denne a podľa potreby. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci 
nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, 
bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu. 

    

Stravovanie   

 Škola vypracovala harmonogram stravníkov tak,  aby sa nepremiešavali naši žiaci so žiakmi iných škôl. 

 Výdaj pokrmov uskutoční personál vrátane čistých príborov, tzn. žiaci si sami jedlo nedokladajú.  

 Pri príprave a vydávaní jedál je potrebné zabezpečiť dodržiavanie zvýšenej miery hygienických pravidiel. 

 Počas výdaja pokrmov je potrebné každú hodinu dezinfikovať stoly.  

 Škola zabezpečí dozor pri vstupe a kontrolu dezinfekcie rúk. 

 

Školský internát  
 

 Škola vyčlenila miestnosť č. 215 pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom na území SR.  

 Školský internát sa  riadi odporúčaniami týchto pokynov  a aktuálne platnými nariadeniami UVZ.  

 Nebude sa vykonávať činnosť výchovných skupín. 

 Pokyny na začiatku šk. roka sa realizujú  v malých skupinách v rámci výchovnej skupiny za dodržania bez-
pečnostných opatrení. 

 Dezinfekcia sa vykonáva pred vstupom do budovy, v spoločných priestoroch (chodba, toaleta, spoločenská, 
knižnica..) rúška sa používajú všade okrem izieb, dezinfekcia pred vstupom do kuchynky (varia len dievčatá z 
jednej izby), dezinfekcia pred vstupom do počítačovej miestnosti ( kontrola počtu žiakov a rúška, ak nie sú z 
jednej izby.) 

 

Pri podozrení na ochorenie  

 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 infek-
cie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského internátu.  

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a 
bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti č. 102 a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí 
ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, je povinný 
bezodkladne o tom informovať riaditeľku školy alebo jej zástupcov a opustí školu v najkratšom možnom čase 
s použitím rúška.   

 V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.  

 

Pracovno-právne vzťahy  

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

 Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) 
odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom 
na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 ZP), alebo ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez 
náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) ZP.  

 



 

Oranžová fáza  

Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka, alebo pracovníka z ochorenia COVID-19, či v prípade 
nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na pripadnú 
červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.   

Žiaka, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RUVZ alebo spádový všeobecný lekár.  
V prípade, že:   

a) mieste príslušný RUVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo pracovníka školy:  

• škola postupuje podľa týchto krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému 
RUVZ,  

b) zákonný zástupca  alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa 
(v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:  

• v prípade, ak RUVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, škola kontaktuje miestne príslušné RUVZ a infor-
muje o podozrení u žiaka / pracovníka,  

• škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť 
miestne príslušnému RUVZ.  

Pri podozrení na ochorenie  v prípade žiaka 

Podozrivý žiak nenavštevuje  školu a táto mu do usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR  
testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci v triede).   

Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:   

 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,  

 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  

 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 
minút  

 mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),   

 sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19,  a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého  

 

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého 
žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané 
zákonným zástupcom.  

 pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až 
do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská 
dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RUVZ.   

 Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.   

 Škola bude podľa svojich možností organizovať dištančné vzdelávanie v predmetoch všeobecného vzdeláva-
nia a v odborných  predmetoch.  

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického pracovníka   

Podozrivý pracovník  nevykonáva pracovnú činnosť, bude v domácom prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych 
kontaktov do usmernenia príslušným RUVZ (napr. kolegovia zdieľajúci spoločný kabinet).   

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vrátia do práce. Podozrivého manažuje 
príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,  

 pozitívny, ihneď informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ a prechádza sa 
do červenej fázy podľa usmernenia tohto príkazu 

 



 

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka 

nevykonáva pracovnú činnosť, je v domácom prostredí rovnako ako osoby z jeho úzkych kontaktov až  do usmer-

nenia príslušným RUVZ (napr.kolegovia zdieľajúci jednu pracovnú miestnosť). V prípade zamestnanca stravova-

cieho zariadenia uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ .   

Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je::  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce; podozrivého manažuje 
príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ a prechádza sa do čer-
venej fázy podľa usmernenia tohto materiálu,  

 ak  potvrdí viac pozitívnych pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.   
 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby  v úzkom kontakte so žiakom:  

 škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.   

 

Pracovno-právne vzťahy  

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

 Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „žiaka“, PZ, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom 
(vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v skupine), odchádza do domácej izolácie, zamest-
návateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť daného  zamestnanca na pracovisku a poskytne mu 
náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 ZP, a to až do 
získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testo-
vania PZ ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   

 Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „zamestnanca“ (PZ alebo NZ), tento zamestnanec odchádza 
do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu 
mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 ZP, a to až do získania/po-
tvrdenia negatívneho výsledku  testu. Po negatívnom výsledku testovania PZ ďalej pokračuje vo výkone pra-
covnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade 
s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítom-
nosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane za-
mestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 ZP, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku testu. Po nega-
tívnom výsledku testovania PZ ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.  

 Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo subjektívnych dô-
vodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamest-
návateľ môže:  

dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 ZP, alebo ospravedlniť 
neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez  náhrady mzdy (tzv. prekážka na strane zamestnanca) podľa 
§ 141 ods. 3 písm. c) ZP.  

 

Červená fáza  

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými 
zamestnancami alebo jedným pedagogickým zamestnancom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.   

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné opatrenia:   

 

 

 



 

V prípade potvrdeného žiaka:  

 ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, bude prerušené vyučovanie v triedach žiakov s potvrde-
ným ochorením COVID-19 a prerušené vyučovanie ich úzkych  kontaktov. Ďalej sa postupuje podľa usmerne-
nia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa 
aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,  

 ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii (žiakov alebo zamestnancov) objavia počas doby zatvorenia školy 
príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti,  

 po ukončení šetrenia miestne príslušného RUVZ sa škola vracia do zelenej fázy.  

 

V prípade potvrdeného pedagogického zamestnanca:  

 odoslať do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca; ďalej sa postupuje podľa usmer-
nenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia 
podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

 ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na CO-
VID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti.   

 

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka:   

 odoslať do domácej izolácie osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.  Ďalej sa postupuje podľa 
usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RUVZ. V škole sa uskutoční 
dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

  

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom 

škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RUVZ.   
 

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu  

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, riaditeľka zváži po dohode s miestne príslušným RUVZ, že bude :   

 Priebeh kombinovaného spôsobu vyučovania (dištančný aj prezenčný) podľa rozhodnutia riaditeľky (podľa 
výskytu ochorenia, podľa ročníkov, alebo tried).  

 Priebeh odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa je  prerušené do doby rozhodnutia RÚVZ.  

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností  tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiolo-
gické opatrenia.  

Pre školu je alebo bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového 

členenia vyučovacieho dňa). Školy majú možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho dňa a takisto 

majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.   

Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich 
neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností.   

Škola nebude organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a iné hromadné podujatia.  

 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 27. 08. 2020      
 
 
 Ing. Vilma Janotíková 
 riaditeľka školy 
 

 


