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Pokyny riaditeľky školy k prevádzke školy od 02.09.2020  

pre žiakov a zákonných zástupcov 

 

1. prevádzka školy  v období od 02.09.2020 do 15.09.2020 sa upravuje nasledovne: 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa nekoná. Žiaci prvého ročníka 

osemročného a štvorročného štúdia sa dostavia 02.09.2020 do školy o 8,00 hod. Žiaci 

vyšších ročníkov o 8,30 hod. Žiaci budú mať 3 triednické hodiny. 

 Budova školy sa otvára o 6,45 hod. Žiak je povinný prísť do školy v dostatočnom 

časovom predstihu, aby mohol byť realizovaný ranný filter,  najneskôr 10 minút pred 

začiatkom vyučovania. Vyučovanie sa začína o 7.45 hod. 

 Povinná 30 minútová obedňajšia prestávka sa presúva na 14,00 hod. Žiaci môžu ísť na 

obed v školskej jedálni len po svojej poslednej vyučovacej hodine, najneskôr po 

siedmej vyučovacej hodine. Žiaci stoja v rade po triedach. Riadia sa pokynmi 

dozorkonajúcich pedagogických zamestnancov. 

 Platí zákaz zhromažďovania osôb pred školou a zákaz vstupu zákonných zástupcov 

alebo iných osôb do školy. 

 Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, 

prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, je vyčlenený priestor pri 

vchode do telocvične. Následne po opustení miestnosti žiakom bude miestnosť 

dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. 

 Žiak je povinný podrobiť sa rannému filtru /meraniu teploty. 

Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st. C. Ak je vstupujúcemu do budovy 

nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st. C, meranie sa zopakuje 

po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-

37,5 st. C, zopakuje sa ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále 

telesná teplota viac ako 37,2 st. C,, žiakovi nebude umožnené zúčastniť sa vyučovania. 

Žiak si nasadí rúško, bude izolovaný v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude 

kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne. Ak žiak počas 

dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-

19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a žiak 

môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie 

telesnej teploty pri vstupe do budovy školy. Ak žiak nepríde do školy 3 po sebe 

nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe podpísané a vyplnené 

„Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ (Príloha 
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č.5). Pri minimálnych príznakoch počas troch dní, nie je vždy potrebná návšteva 

lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára. Ak žiak 

nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a 

ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe žiaka do školy 

predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.  

 Žiak je povinný dezinfikovať si ruky pri vstupe do budovy školy. 

 Žiak je povinný nosiť rúško alebo ochranný štít všade v interiéri školy (aj v triede). 

 Počas prestávok je žiak povinný zdržiavať sa v triede, okrem potrebného presunu na 

toaletu, do bufetu, jedálne. 

 Platí prísny zákaz vstupu do školy žiakom vykazujúcim príznaky infekcie dýchacích 

ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, neustále 

má nasadené rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 Žiaci sú povinní dodržiavať zásady R.O.R. (ruky – odstup - rúško). 

 Žiak sa cez prestávku, voľnú hodinu, pri čakaní na autobus domov zdržuje v triede. 

 Triedam sa neodporúča organizovať školské výlety, spoločenské akcie a iné hromadné 

podujatia a zúčastňovať sa kultúrnych a spoločenských podujatí. 

 Pre žiakov nižšieho gymnázia, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, budú 

všetci vyučujúci v EduPage zadávať oznam o rozsahu prebratého učiva a zadanie 

domácej úlohy.  

 Do 20.09.2020 platí zákaz používania telocvične a ostatných vnútorných priestorov 

pre šport. Telesná a športová výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 

 

2. Povinnosti zákonného zástupcu/plnoletého žiaka: 

 Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy „Zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka...“ (Príloha č.4) alebo po 

každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni 

predkladá zákonný zástupca „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého 

žiaka o bezinfekčnosti“ (Príloha č.5).  

 V prípade, že žiak pri prvom nástupe žiaka do školy neprinesie do školy 

vyplnený a podpísaný „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu 
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žiaka...“ (Príloha č.4) alebo ak žiak neprinesie po každom prerušení dochádzky 

žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni vyplnené a podpísané  

„Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ 

(Príloha č.5), nebude žiakovi umožnené zúčastňovať sa vyučovania a jeho 

neúčasť na vyučovaní nebude ospravedlnená.  

 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno 

náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové 

vreckovky. 

 V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo 

potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje 

triedneho učiteľa a triedny učiteľ riaditeľku školy.  

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Za 

týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o 

plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. 

 

3. Podozrenie na ochorenie: 

 Príznaky COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, 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, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do 

samostatnej izolačnej miestnosti - miestnosť pri vchode do telocvične a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 Podozrivý žiak nenavštevuje školu (prípadne jazykovú školu) a škola 

do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v 

prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov 

jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka. 

Za úzky kontakt žiaka sa považujú všetky osoby, ktoré: 

• mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov 

dlhšie ako 15 minút,  

• mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  
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• boli v uzavretom prostredí (v triede) s podozrivým prípadom COVID-19 

dlhšie ako 15 minút, 

• mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého 

prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),  

• sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do 

dvoch miest od podozrivého. 

 Ak je podozrivý 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, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, ostatní žiaci prinesú vyplnené 

a zákonným zástupcom podpísané;  

 „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ 

(Príloha č.5).   

• 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.  

 Podozrivý žiak /jeho zákonný zástupca alebo zamestnanec telefonicky 

kontaktuje svojho všeobecného lekára a riadi sa jeho pokynmi. 

 V prípade podozrivého 1 žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola 

usmerneniami z Oranžovej fázy. 

 Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy. 

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium organizuje dištančné 

vzdelávanie v predmetoch všeobecného vzdelávania. 

 Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v 

úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy škola čaká na pokyny a 

poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 28.08.2020 

 PaedDr. Miriam Szántóová 

              riaditeľka školy  

mailto:gymr_x@post.sk
http://www.gymrs.sk/






 


