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 V Žiline dňa 30.3.2020  PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy 

z r i a ď o v a t e ľ  

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina  

ORGANIZÁCIA SPRÍSTUPNENIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

Dôležité organizačné pokyny 

Do budovy školského internátu bude umožnený vstup: 

 len ubytovaným žiakom, ktorí požiadali SMS správou o sprístupnenie ŠI v najviac 5 

členných skupinách (bez sprevádzajúcich osôb – príbuzných, kamarátov a pod.), ostatným 

ubytovaným budú veci zabalené a uložené v uzamknutej miestnosti, prístupné až po odvolaní 

preventívnych opatrení. 

 len v ochranných rúškach a rukaviciach, 

 len po dobu max. 15 minút v čase a termíne určenom v SMS správe. 

Pokiaľ ste nepožiadali SMS správou o sprístupnenie ŠI a nebudete v zozname ubytovaných, 

žiakov, ktorí o toto požiadali, vstup do ŠI vám nebude umožnený, nech sa Vám to bude zdať 

akokoľvek nevhodné! 

Prosím ubytovaných, aby si nezabudli priniesť aj kľúče od skriniek, pokiaľ v nich majú osobné 

veci uzamknuté. 

Je prísne zakázané sa zhromažďovať sprevádzajúcim a iným osobám pred budovou školského 

internátu alebo v jej blízkosti. Sprevádzajúcim osobám odporúčame čakať v aute. Ak auto 

nemáte, zdržiavajte sa, prosím, v dostatočnom odstupe od iných ľudí (najmenej 2 m od nich). 

Priamo pred budovou školského internátu sa môže zhromaždiť 4 až 7 ľudí, ktorí čakajú na termín 

sprístupnenia ŠI. Čakajúci dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť min. 2 m od seba. 

V záujme, čo najplynulejšieho priebehu vyzdvihnutia si osobných vecí zo ŠI, prosím, dôsledne 

dodržiavajte stanovený čas a zbytočne sa nezdržiavajte. Areál a parkovisko školského 

internátu ste povinný opustiť najneskôr do 10 minút od vyzdvihnutia vecí z budovy ŠI.  

V areáli školského internátu sa, prosím, zdržiavajte len v najnevyhnutnejšom čase na naloženie 

vyzdvihnutých vecí zo ŠI. Jednotlivé termíny sprístupnenia ŠI sú nastavené na 30 minútové 

intervaly, v rámci ktorých je zahrnutý: 

 príchod do areálu školského internátu (najviac 5 minút pred termínom uvedeným v SMS 

správe) 

 vyzdvihnutie osobných vecí z budovy školského internátu (najviac 15 minút), 

 naloženie osobných vecí a opustenie areálu školského internátu (do 10 minút od 

vyzdvihnutia veci z budovy ŠI). 

PROSÍME UBYTOVANÝCH A ICH SPREVÁDZAJÚCICH, ABY NEPRICHÁDZALI 

V ZBYTOČNOM PREDSTIHU A NEZDRŽIAVALI SA V AREÁLI ŠKOLSKÉHO 

INTERNÁTU VIAC AKO 30 MINÚT! 

Mrzí ma vzniknutá situácia a spôsob realizácie sprístupnenia školského internátu, avšak 

bezpečnosť a zdravie musia byť momentálne na prvom mieste. A preto Vás prosím o strpenie 

všetkých úkonov pomenovaných vyššie, ako aj o ich dôsledné dodržiavanie. 


