
Usmernenia k výuke praktického vyučovania na Hotelovej akadémii Prešov 

 pre školský rok 2021/2022 

Základné podmienky realizácie praktického vyučovania na Hotelovej akadémii v Prešove (ďalej len HA), 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických 

opatrení a odporúčaní (priebežne sa bude aktualizovať). 

Praktické vyučovanie (odborná prax a odborný výcvik, technologické cvičenia) v škole i na pracovisku 

zamestnávateľa vrátane praktického vyučovania sa riadia aktuálnymi nariadeniami UVZ SR: 

1. Pri prvom nástupe do školy (platí aj pre prax)  a po každom prerušení dochádzky do školy 

v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiak predkladá 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, to znamená, že neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

2. Zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení hygieny 

na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami  

Úradu verejného zdravotníctva SR. 

3. HA -  zabezpečí ranný filter – meranie telesnej teploty a zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých 

osôb pri vstupe do budovy i do priestorov praktického vyučovania a to vhodne umiestneným 

dezinfekčným prostriedkom. Ranný filter je určovaný podľa školského semafóru, rozdeleného 

do troch fáz: 

- Zelená fáza – ranný filter je odporúčaný – škola ho však bude vykonávať, 

- Oranžová a červená fáza – ranný filter je povinný. 

4. Žiak je povinný bezodkladne ohlásiť triednemu učiteľovi a vyučujúcemu praxe skutočnosť, že 

prišiel do priameho kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, aby boli prijaté potrebné 

opatrenia. 

5. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, aj na vyučovaní odborných predmetov 

praktického charakteru i strediska praxe. Povinnosť nosiť rúško je aj v prípade žiakov z jednej 

triedy (skupiny) aj v prípade,  ak dôjde k premiešavaniu viacerých skupín (odporúča sa 

minimalizovanie premiešavania skupín).  Žiak je povinný nosiť so sebou na praktické 

vyučovanie 2 ks rúšok. Nosenie rúšok je povinné až do odvolania. 

6. V miestnosti, v ktorej sa realizuje praktické vyučovanie je potrebné zabezpečiť časté a 

intenzívne vetranie po uplynutí tridsiatich minút.  

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

odpadov, dezinfekcii atď.  

8. Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

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

sušiče rúk.  

9. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa nachádzajú žiaci sa musí vykonávať 

najmenej raz denne. 

10. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, sa musí dvakrát denne a podľa potreby. 

11. Smetné koše zabezpečiť tak, aby pri ich použití nebol potrebný fyzický kontakt rúk. 

12. Odporúčame zabezpečiť stravovanie žiakov tak, aby sa nepremiešali skupiny tak, aby sa triedy 

nepremiešavali, podľa možností stravovanie po triedach a nepremiešavať so stravníkmi mimo 

strednej školy.   

13. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory – čakajú na obslužný personál. 

14. Pri servise jedál a po odchode hosťa, je potrebné vydezinfikovať stôl. 



15. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí 

rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

16. Dezinfekcia rúk zabezpečená v každej dielni – pracovisku praktického vyučovania. 

 

COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov 

v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj 

ochorenia COVID-19 na danom území okresu.  

Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých 

farbách okresov. 

V zelených okresoch rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany 

zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič 

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie  o bezpríznakovosti“ 

v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do 

oranžovej farby. 
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