
Pokyn riaditeľa  SOŠ  č.    34/2020 

 

      k obnoveniu školského vyučovania s účinnosťou od 22. 6. 2020 

 

 

V zmysle Rozhodnutiu ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. 

6. 2020,  Usmerneniu TSK z 28. 4. 2020, Usmerneniu k otváraniu stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK zo dňa 17. 6. 2020,Vútorného predpisu SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín o 

vykonávaní prác zamestnancov SOŠ v termíne od 4. 4. 2020 do 

 30. 6. 2020 a ostatných pokynov ministra školstva, vedy, výchovy a vzdelávania v stredných školách 

a školských zariadeniach od 22. 6. 2020 a skutočnosti, že žiaden žiak školy neprejavil záujem o 

vyučovanie prezenčnou formou.   

 

                                                                         v y d á v a m  

nasledovný pokyn k obnoveniu školského vyučovania s účinnosťou od 22. 6. 2020: 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky školy 

Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec nastúpi prezenčne 

do práce najneskôr 22.6.2020. 

V období do 30.6.2020 zamestnanci popri vzdelávaní žiakov pracujú na ukončení klasifikácie žiakov, 

prebieha príprava záverečnej klasifikačnej a hodnotiacej porady. Zasadnú predmetové komisie, ktoré 

zhodnotia 2.polrok školského roka 2019/2020, vyhodnotia dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej 

situácie (klady a zápory, problémy, ktoré museli riešiť), identifikujú plnenie/ neplnenie tematických 

plánov za jednotlivé predmety v ročníkoch, v prípade časového sklzu a obsahového a rozsahového 

nesplnenia tematického plánu navrhnú možnosti riešenia. Vhodnou formou zaevidujú učivo, ktoré 

bolo odučené dištančne. V prípade potreby vypracujú stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia 

na základe zápisníc z predmetových komisií a umeleckých rád a priložia ju ako prílohu k školskému 

vzdelávaciemu programu. Triedni učitelia skompletizujú triednickú dokumentáciu. 

 

Ak pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec má problém 

nastúpiť na riadny výkon práce podľa pracovnej zmluvy a tento problém spočíva v obave o zdravie (ak 

je táto opodstatnená) alebo objektívnej prekážke na jeho strane, môže sa so svojím zamestnávateľom 

dohodnúť na neprítomnosti v práci. 

Vychádzajúc z možností, ktoré Zákonník práce ponúka, môže tento zamestnanec požiadať o: 

-  čerpanie dovolenky, 

- home office, ak prácu podľa pracovnej zmluvy môže a bude plnohodnotne vykonávať aj z miesta     

mimo pracoviska, 

- prekážku v práci na strane zamestnanca zo zdravotných dôvodov (napr. PN určená lekárom), 

- resp. inú prekážku na strane zamestnanca podľa §141 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje, že 

zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 

a) ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, 

b) pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, 

c) pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, 

d) pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. 

 

 

 



 

Činnosť zamestnancov bude vykonávaná v zmysle pokynov  vedúcich jednotlivých organizačných  

útvarov podľa platných predpisov. 

 

 

Vydávanie vysvedčení za školský rok 2019/2020 s dátumom 30.6.2020  je v kompetencii triednych 

učiteľov. 

 

 

Trenčín 19. 6. 2020 

Vypracovala: Mgr. Melišová 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Ľuboš Chochlík 

                                                                                                              riaditeľ SOŠ 

 

 

                                                                        

 

 


