
Pokyny pre žiakov: 

Úprava organizácie a prevádzky školy od 2. 9.2020 až do odvolania: 

 

1. V priestoroch školy, v školskom areáli je nutné prísne dodržiavať protiepidemiologické 

pokyny nariadené RÚVZ a ministerstvom školstva po dobu trvania pandémie ochorenia 

COVID-19.  

2. Preventívne opatrenia sú založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.  

3. Žiaci sú povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  

4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom Covid19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, 

náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej 

infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.  

5. Osoby vstupujúce do budovy a areálu školy zachovávajú odstupy minimálne 2 m.  

6. Osoby vstupujúce do budovy a areálu školy sú povinné byť vybavené aspoň dvomi 

rúškami, papierovými jednorazovými vreckovkami príp. dezinfekčným gélom na ruky.  

7. Vstup do budovy a areálu školy je možný len osobám s rúškom prekrytými hornými 

dýchacími cestami.  

8. Žiak je povinný si pri vstupe do budovy aplikovať na ruky dezinfekciu.  

9. Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy 2.9.2020 vyplnený formulár Zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka (príloha č.1) 

10.  Žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni 

písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

(príloha č.2). 

11.  V miestnosti, kde sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie 

(zodpovedný: vyučujúci). 

12. Školské stravovanie bude prebiehať podľa upraveného harmonogramu, s ktorým budú 

žiaci oboznámení na prvej triednickej hodine. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú 

a neberú si ani príbory. Jedlo im bude vydané pri okienku na školskej tácke.  

13. Počas zelenej a oranžovej fázy podľa Semaforu MŠVVaŠ SR žiak nosí rúško všade vo 

vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, 

kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR, 

a na každej hodine, kde sa spájajú skupiny žiakov z rôznych tried.  

14. Počas červenej fázy podľa Semaforu MŠVVaŠ SR žiak nosí rúško všade vo vnútorných 

priestoroch školy, vrátane svojej triedy.  

15. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov Covid-19, škola 

kontaktuje zákonných zástupcov a tí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

16. Žiaka môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo spádový 

všeobecný lekár. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným 

RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym 

kontaktom žiaka. Ak je podozrivý žiak 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 

predložia Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

(príloha č.2).  Ak je podozrivý žiak podrobený RT-PCR testu a výsledok je pozitívny, 

všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom 

prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola 



celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného 

postupu miestne príslušným RÚVZ. 

 

Ďalšie informácie: 

https://www.gphmi.sk/2020/08/preventivne-opatrenia-pre-gymnazium-pavla-horova-k-

zaciatku-skolskeho-roka-2020-2021/ 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly 


