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Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-19
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máj 2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - Dodatok č. 1
Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-19 Súkromnej základnej
školy ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava a elokovaného
pracoviska SZŠ ESPRIT, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava počas obnovenia
vyučovacieho procesu od 1. júna 2020

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 2020/12033:1-A2110 z 22. 05. 2020 a v súlade s
opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ SR“) č. OLP/4204/2020 z 22. 5.
2020 obnovuje školské vyučovanie s účinnosťou od 1. júna 2020.
2. Občianske združenie ESPRIT ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy ESPRIT v
súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 z 22.
05. 2020 svojim rozhodnutím č. 2020/23052020-1 zo dňa 23. mája 2020 obnovuje školské
vyučovanie žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka základnej školy a prevádzku
školského klubu detí na Súkromnej základnej škole ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05
Bratislava a na elokovanom pracovisku SZŠ ESPRIT, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava.
3. Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydáva rozhodnutie č. 2020/12033:2-A2110
zo dňa 28. mája 2020.
3. Riaditeľka Súkromnej základnej školy ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vydáva
Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-19, ktoré je súhrnom základných pravidiel
organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020, ako aj
úpravou prevádzky školy pri predchádzaní nákazy COVID-19.

Čl. 2
Všeobecné pokyny
Prevádzka školy bude v čase od 7,30 hod. – 16,00 hod.
! Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu
byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii
nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku.

! Vytvorená skupina sa nebude meniť. Aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať
k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov
môže prísť k zmene skupiny, ale až od pondelka nasledujúceho týždňa.
! Škola bude viesť evidenciu o dochádzke žiakov do školy.
Pohyb žiakov v základnej škole sa riadi nasledovnými princípmi:
Cesta do školy a zo školy
! Pri ceste do školy a zo školy sa na žiaka vzťahujú všeobecné pravidlá stanovené
krízovými opatreniami, hlavne:
! Zakrytie úst a nosa ochrannými prostriedkami (rúško)
! Dodržanie odstupu 2 metre (okrem sprevádzajúcej osoby).
! Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej
domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do školy.
! Je nutné minimalizovať veľké zhromažďovanie osôb pred školou, aby sa
minimalizoval kontakt medzi osobami.
! Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa.	
  
Vstup do budovy školy
! Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však sprevádzajúcim
osobám.
! Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, alebo po každom
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
! Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty
bezdotykovým teplomerom každého žiaka každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých
osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe
do budovy.
! Pedagogický pracovník si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej skupiny,
vykoná u každého žiaka ranný vstupný filter, zapíše teplotu. Celý vstupný filter sa
vykonáva bez dotyku dieťaťa a vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do
školy priviedla.
! Ak sa u žiaka prejavia príznaky infekcie dýchacích ciest, které by mohly zodpovedať
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu...),
nesmie do školy vstúpiť.	
  
! Každý žiak si pri prvom príchode do školy prevezme od vyučujúceho jedeno rúško na
viac násobné použitie a farebnú šnúrku na krk (na odlíšenie skupín). So sebou bude
denne nosiť prezúvky, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúško, vrecúško
na odloženie použitých rúšok, papierové vreckovky, nápoj a desiatu. Nič iné si žiak do
školy nenosí. Všetky veci si žiak berie do svojej triedy a uloží si ich v priestore svojej
lavice, ktorý minimálne týždeň nebude používať nikto iný.
! Vstup žiakov SZŠ Majerníkova bude cez hlavný vchod. Po vykonaní ranného filtra sa
žiaci na prízemí prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA na tretie
poschodie do určenej triedy. (V budove Majerníkova budú počas mesiaca jún
prebiehať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach na severnej strane – od
ihriska. Hlavná chodba bude predelená mobilnou stenou, aby neprišlo ku kontaktu.)

! Vstup žiakov SZŠ Borodáčova bude cez bočný vchod od Pizzeria La vita Ristorante.
! Aby sa predišlo zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri šatňových
skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom filtri prezujú
a presunú sa najbližším schodiskom na tretie poschodie do určených tried.
V budove školy
! Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej
skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno –
vzdelávací proces.
! Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy nosí rúško
alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestorov skupiny,
kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
! Počas prevádzky školy sa zakazuje migrácia žiakov a učiteľov mimo danej skupiny,
a to tak v interiéri ako aj exteriéri školy.
! V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
! Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel
pri kašľaní a kýchaní.
! Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov
je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak
jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
! Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi
hygienicko – epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači
a papierovú utierku, ktorú po použití odhodí do koša.
! Na toaletách použije rovnako mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
Vyučovací proces
! Z dôvodu dobrovoľnej účasti žiakov na vyučovaní v základnej škole bude pre školu
nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného
časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa
vzdelávania v základnej škole nezúčastní.
! Učitelia budú autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú
možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.
! Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť
zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí
a zručností.
! Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade
s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a
možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
! Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci a
odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia
ochorením COVID 19.
! Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku
2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu
žiakov do školy“. Vzhľadom na charakter výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorý
budeme uskutočňovať v mesiaci jún, nebudeme realizovať písomné a ústne skúšanie
do konca školského roku 2019/2020.

! Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do škôl, budú
zabezpečovať vyučovanie v základnej škole a výchovné aktivity pre žiakov nultého
ročníka, prvého až piateho ročníka,
! Základná škola do konca školského roku nebude organizovať žiadne spoločné akcie –
besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza
k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade bude realizovať
podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich
v škole. Základná škola nebude organizovať školu v prírode a viacdňové školské
výlety.
Online vyučovanie
! Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí zostávajú doma, budú mať aj naďalej dištančné vzdelávanie
aj formou on-line, ktoré bude zabezpečované podľa možností učiteľov v danej triede.
Je možné tiež realizovať prenos hodín naživo z vyučovacích hodín.
! V 6. – 9. ročníku budú žiaci aj naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní aj formou
on-line tak, ako doposiaľ.
Stravovanie v školskej jedálni
! Výdaj stravy bude prebiehať v určenom čase po skupinách.
! Do jedálne budú žiaci vstupovať po skupinách v sprievode prideleného vyučujúceho,
ktorý zodpovedá za bezpečnú a plynulú koordináciu jednotlivých skupín podľa vopred
pripraveného harmonogramu.
! Po vstupe do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači
a papierové utierky).
! V jedálni budú jednotlivé skupiny obedovať tak, aby sa navzájom nemiešali.
! Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom. Žiaci si jedlo a nápoje sami
odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni, rovnako sami odkladajú použitý riad
a to všetko za pomoci pedagogického zamestnanca.
! Po každom žiakovi bude stôl vydezinfikovaný.
Pobyt v školskom klube detí – Klube voľného času
! Popoludňajší KVČ bude prebiehať denne v čase od 11,45 hod. do 16,00 hod.
! Každá skupina žiakov bude s prideleným vychovávateľom.
! V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom sú
jednotlivé skupiny žiakov na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo
k miešaniu skupín.
! Pedagógovia trávia čas so žiakmi len v areáli školy, nakoľko nie je vhodné, aby sa
miešali v priľahlých detských ihriskách alebo v parkoch s inými deťmi.
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
! predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o
tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
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opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť.
rešpektuje, že 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) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy,
berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov
COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19
základná škola informuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva tak, ako
je to v prípade iných infekčných ochorení.
zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky
v množstve, ktoré mu vystačí na celý deň,
zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka
do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy
zahrnuté v tomto dokumente,
rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu
vzdelávania,
zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom
žijú v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy
nepohybujú,
rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy
Čl. 4
Hygienicko – epidemiologický režim

1. Dezinfekcia rúk
! Dezinfectol IMUNA je dezinfekčný prostriedok s biocidným účinkom určený na
rýchlu dezinfekciu pokožky rúk. Distribútor: IMUNA PHARMA a.s.
! Bezoplachová dezinfekcia na ruky gélova – je efektívna dezinfekcia, ktorá pomáha
predchádzať infekciám. Vytvára príjemnú tekutinu, ľahko sa rozotiera a je šetrná k
pokožke. Distribútor: Hafirovica s. r. o.
! Tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom Antibactel – počas pobytu v škole – tekuté
antibakteriálne mydlo je vhodné na bežné umývanie pokožky rúk. Ľahko a rýchlo
odstraňuje bežné znečistenie rúk.
! Jednorázové papierové utierky
2. Sanitačný program
! SAVO, SANYTOL, Clinex M9 STRONG, Clinex Wood & Panel, DOMESTOS,
Wellclean, Matrix – Univerzálne čističe na podlahy a veľké plochy.

V schválenom prevádzkovom poriadku je vypracovaný presný harmonogram upratovania
t.j. určené priebežné vykonávanie očisty priestorov – denné.
Bude vykonávaná zvýšená dezinfekcia:
! čistenie a dezinfekcia podláh schodiska a chodieb 2x denne
! dezinfekcia podláh v triedach po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu
! dezinfekcia podláh vo WC 2 x denne
! dezinfekcia plôch v triedach – skrinky, iné časti povrchov 1 x denne - popoludní po
ukončení prevádzky
! dezinfekcia kľučiek – 3 x denne
! dezinfekcia umývadiel, vodovodných batérií, dávkovačov mydla – 3 x denne
! dezinfekcia WC – 2 x denne
Čl. 5
Opatrenia pri podozrení na ochorenie
! Zakazuje sa vstup žiakov a ďalších osôb do priestorov školy s príznakmi infekcie
dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená
telesná teplota, kašeľ, zvracanie, sekrécia z nosa, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).
! Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,
pedagogický zamestnanec ho umiestni do izolačnej miestnosti a kontaktuje zákonných
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19
škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
! Izolačná miestnosť je vybavená dezinfekčnými prostriedkami a ochranným odevom,
respirátorom, rúškom, rukavicami, okuliarmi a ochranným štítom.
! Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v
najkratšom možnom čase s použitím rúška.
Čl. 6
Opatrenia pri potvrdenom ochorení
! Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
Čl. 7
Prevádzka a vnútorný režim SZŠ ESPRIT v mesiaci jún 2020 – rýchle informácie
Prevádzka školy bude v čase od 7,30 hod. – 16,00 hod.
! Žiaci budú rozdelení na skupiny podľa počtu prihlásených žiakov na dennú
dochádzku do školy.
! Vytvorená skupina sa nebude meniť, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi
jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov môže prísť k zmene
skupiny, ale až od pondelka nasledujúceho týždňa.
! Žiaci budú prichádzať a odchádzať do školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú
v spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do školy.

Pre všetky osoby nachádzajúce sa pred školou platí povinnosť zakrytia úst a nosa
(rúško).	
  
! Vstup do budovy školy bude umožnený iba žiakom, nie však sprevádzajúcim
osobám.
! Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do školy, rovnako po každom
prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho
dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne
opatrenie. Vyhlásenie obdržal každý rodič emailom od triednej učiteľky.
! Pedagogický pracovník si v stanovenom čase prevezme všetky deti svojej skupiny. U
každého žiaka vykoná ranný vstupný filter - odmeria mu teplotu bezdotykovým
teplomerom, zapíše teplotu, zabezpečí dezinfekciu jeho rúk. Celý vstupný filter sa
vykonáva bez dotyku dieťaťa a to vždy za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa
do školy priviedla.
! Ak sa u žiaka pri rannom filtri prejaví zvýšená teplota alebo príznaky infekcie
horných dýchacích ciest, taký žiak nesmie do školy vstúpiť.	
  
! Každý žiak pri prvom príchode do školy obdrží od vyučujúceho jedno rúško na
viacnásobné použitie a farebnú šnúrku na krk (na odlíšenie skupín).
! Žiak si bude do školy denne nosiť prezúvky (vo vrecúšku), farebnú šnúrku na krk,
čip do školskej jedálne, školské pomôcky, mobil – ak ho má, rezervné rúško, vrecúško
na rúška, papierové vreckovky, nápoj a desiatu, prípadne osobný dezinfekčný
prostriedok (nie je nutné). Nič iné si žiak do školy nenosí.
! Všetky veci si žiak berie do určenej triedy a uloží si ich v priestore svojej lavice, ktorú
minimálne týždeň nebude používať nikto iný.
! Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej
skupiny, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
! Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov
budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami, medzi
jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
! Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na dennú dochádzku do školy, budú naďalej
vzdelávaní dištančnou formou.
SZŠ Majerníkova – režim dňa
! Podľa počtu záväzne prihlásených žiakov na denné vzdelávanie bude vytvorená 1
skupina žiakov (9 žiakov = 1.A – 1 žiak, 2.A – 2 žiaci, 3.A – 5 žiakov, 4.A – 1 žiak).
! Ranný príchod žiakov: 7,45 hod. – 8,00 hod.
! Vstup žiakov bude cez hlavný vchod. Po vykonaní ranného filtra sa žiaci na prízemí
prezujú a budú prechádzať cez priestory SZŠ CENADA cez 1. poschodie (kinosála) na
tretie poschodie do určenej triedy. V budove Majerníkova budú počas mesiaca jún
prebiehať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach na severnej strane – od
ihriska naprieč všetkými poschodiami. Hlavná chodba na našom poschodí bude
predelená mobilnou stenou, aby neprišlo k nežiadúcemu kontaktu.
! Vyčovací proces: 8,00 hod. – 11,45 hod., Beáta Husárová – 0944 288 525
! KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Alžbeta Petrová – 0907 369 982
! Obed: 11,45 hod. – 12,15 hod.
! Preberanie detí:
- buď v čase, keď budú deti na prízemí, a to pred obedom alebo po obede,
!

- alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy
po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 15,45 hod., kedy už budú deti
presunuté vo vestibule školy na prízemí pri hlavnom vchode.
SZŠ Borodáčova – režim dňa
! Podľa počtu záväzne prihlásených žiakov na denné vzdelávanie budú vytvorené 3
skupiny žiakov:
1. skupina kopíruje triedu 1.B - 6 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 7,30 hod. – 7,45 hod.
- Vyčovací proces: 7,45 hod. – 11,45 hod., Gabriela Pirošková
- KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Jindřich Štross
2. skupina kopíruje triedu 2.B – 10 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 7,45 hod. – 8,00 hod.
- Vyčovací proces: 8,00 hod. – 11,45 hod., Jolana Durná
- KVČ: 11,45 hod. – 16,00 hod., Jana Cabadajová
3. skupina kopíruje triedu 0.B - 10 žiakov
- Ranný príchod žiakov: 8,00 hod. – 8,15 hod.
- Vyčovací proces a KVČ: 8,15 hod. – 16,00 hod., Simona Jankovičová
! Vstup žiakov bude cez bočný vchod od Pizzerie La vita Ristorante. Aby sme
predišli zbytočnému zhromažďovaniu sa žiakov na chodbách a pri šatňových
skrinkách, šatňové skrinky sa používať nebudú. Žiaci sa po rannom filtri prezujú
a najbližším schodiskom sa presunú na tretie poschodie do určených tried.
! Obed: 13,10 hod. – 13,35 hod.
! Preberanie detí:
- buď v čase, keď sa budú deti presúvať na obed alebo z obeda,
- alebo po ukončení klubovej činnosti – v prípade priaznivého počasia z areálu školy
po dohode, v prípade nepriaznivého počasia od 15,30 hod. do 16,00 hod. od bočného
vchodu, kde už budú deti postupne presunuté (3. skupina, 2. skupina, 1. skupina – v 10
minútových intervaloch).
Čl. 8
Záverečné	
  ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku školy bol prerokovaný pedagogickou
radou dňa 26. 05. 2020.
2. Tento dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku školy bol predložený zriaďovateľovi
dňa 26. 05. 2020.
3. Tento dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku školy je záväzný pre všetkých
zamestnancov školy.
4. Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2020.
V Bratislave, dňa 22. 05. 2020
Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

