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POKYNY 

pre žiakov a zákonných zástupcov 

k prevádzke a vnútornému režimu školy na školský rok 2020/2021 

v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19 

 

I. Základné informácie 

 V budove školy je potrebné dodržiavať opatrenia k zabezpečeniu princípu ROR – 

Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško – opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Odstup – opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie 

skupinových aktivít. 

Ruky – opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

 V priestoroch školy je povinné nosiť rúško (prípadne ochranný štít). 

 Pri vstupe do budovy školy si každý dezinfikuje ruky. 

 Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter filter s povinným meraním teploty do 15. 

9. 2020. 

 Toalety, učebne, kabinety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými 

papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne ( do 15. 9. trikrát 

denne) a podľa potreby. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne  a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí). 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20.9. 2020 

nevyužívajú. 

 Škola má vyčlenený priestor (učebňa Z2), ktorý slúži pre účely izolácie žiaka, 

u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného 

ochorenia počas vyučovania. 
 

 

II. Zákonný zástupca žiaka 

 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 
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 Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa 

školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 

2020/2021.  

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po 

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

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).   

 V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-

19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo 

miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi 

prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti 

osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných  v školskom internáte, uvedené povinnosti 

na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých 

ubytovaných žiakov. 

 

 

III. Žiak 

 

 Žiak prichádza do školy s rúškom nasadeným na tvári.  Ďalšie rúško (náhradné) 

a papierové jednorazové vreckovky  musí mať pri sebe (v taške) v prípade potreby. 

 Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy 

do 15. 9. 2020 (ďalej podľa aktuálnych pokynov) . 

 Po príchode do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky. 

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –

epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak pri prvom nástupe do školy odovzdá poverenému učiteľovi čestné prehlásenie 

(príloha č. 4), podpísané zákonným zástupcom. Po každom prerušení dochádzky 

v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie podpísané zákonným 

zástupcom o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

karanténne opatrenie (príloha č. 5).  Plnoletý žiak plní uvedené povinnosti osobne. 

 

 

IV. Stravovanie 

 

 Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni podľa rozpisu. 

 Po každej skupine bude jedáleň vyvetraná a dezinfikovaná. 

 Žiaci si budú nosiť do jedálne vlastný príbor. 

 Pri príprave a vydávaní jedál budú dodržiavané , zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá. 

 Výdaj jedál bude uskutočnený do 3 hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho 

znehodnoteniu. 
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V. Pri podozrení na ochorenie 

 

 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 strednej školy.   

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

bezodkladne si nasadí rúško (v prípade, že neplatí povinnosť nosiť rúško vo všetkých 

priestoroch školy) a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a 

kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami 

z Oranžovej fázy dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách 

a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ (str. 7 - 9). 

https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf 

 V prípade dvoch a viac potvrdených prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými 

zamestnancami alebo jedným pedagogickým  zamestnancom alebo v prípade 

nariadenia ÚVZ SR sa škola riadi usmerneniami z Červenej fázy dokumentu 

„Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách 

praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 

2020/2021“ (str. 10 - 12). https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf 

 

 

 

Košice, 27. 8. 2020     Mgr. Milan Marinčák 

            riaditeľ školy  
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