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Pokyn č. 08/2020 

k  prevádzky školy   

 

Riaditeľ Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš 

 

vydáva 

 

na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky 

výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho 

a Jazykovej školy pri GAHŠ vo Veľkom Krtíši. 

 

1) V zmysle uvedeného pokynu upravujem nasledovne prevádzku školy  v období od 2. 9 do 15.9  

2020: 

Príchod do školy:  

Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy. Žiaci dodržujú ranný filter. 

Príchod žiakov:  -7,15 -7,25 hod: 4.A; 1.A; sekunda; sexta; 4.B  

    -7,25 -7,35 hod: kvinta; 4.A; prima; kvarta; 3.A 

    -7,35 -7,45 hod: 2.A; tercia; septima 

Dodržiavať Ranný filter: 

- Dodržiavať odstupy pred školou, pri nepriaznivom počasí sa žiaci zhromažďujú vo vestibule 

školy/ spol. miestnosti. 

- Meranie teploty (zodp. p. Ďurkovičová, p.Uhrínová): 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, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná 

teplota viac ako 37,2 st.C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri 

vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri 

meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej 

miestnosti-1.trieda na prízemí a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa 

bezodkladne vyzdvihne. Ak dieťa 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 dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná 

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

nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 

č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní, nie je vždy potrebná návšteva 

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

- Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy. 

-Je povinné používanie rúšok al. štítov pre žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v interiéry školy ( u zamestnancoch do odvolania). 
- Dodržiavať zásady R.O.R. ( ruky-odstup-rúško). 

- Do 20.9. nepoužívať telocvičňu a ostatné vnútorné priestory pre šport. 

 

2) Prevádzka školy  v období od 16. 9. 2020 prebieha v zmysle pokynov jednotlivých farebných 

fáz. 

Ostatné opatrenia: 

- Začiatok vykonávania dozoru je 7,15 hod. 
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- Žiak sa cez prestávku, voľnú hodinu, pri čakaní na krúžok, na autobus domov zdržuje v triede. 

- Vyučujúci poslednej hodiny v triede dozrie na to, aby žiaci hneď po vyučovaní opustili školu. 

- Časté a intenzívne vetranie miestnosti (zodp. vyučujúci, dozor). 

- Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení 

dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a). 

- Neodporúčam triedam organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a iné hromadné 

podujatia. 

Upratovanie: (Z: upratovačky) 

- Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk ( kontrola raz denne). 

- Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. 

- Denná kontrola naplnenosti dezinfekčnými prostriedkami a papierovými utierkami. 

- Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, 

lavice, stoličky, klávesnice, počítačové myší,...). 

- Smetné koše budú s vrecom na odpad a bez horného uzáveru. 

Školská jedáleň: 

- Používať rukavice pri príprave jedál, likvidácií odpadov, dezinfekcii (zodp. ved. ŠJ). 

- Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 

Príchod na obed: 

1.fáza: tercia, po 10 min prima, po 10 min. sekunda, 

2. fáza: 2.A; kvinta, 4.A, po 10 min 1.A, 4.B, septima, po 10 min kvarta, 3.A, sexta. 

Žiaci rôznych tried nesedia pri jedenom stole spolu. 

Zákonný zástupca: 

-predloží čestné prehlásenia o neprejavovaní príznakov žiaka na Covid-19: pri 1. nástupe do školy 

a vždy pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni ( kontrola, archivácia: triedny učiteľ) 

- 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 u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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. 

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- prvá miestnosť za 

spoločenskou miestnosťou a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú 

a kontaktovať RŠ. Podozrivý žiak nenavštevuje školu (prípadne jazykovú školu) a škola do 

usmernenia príslušným RUVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku 

úzkym kontaktom žiaka: 

 mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,  

 mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,  

 boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 

dlhšie ako 15 minút, 
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 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, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o 

bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 5)  

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

prostredí až do doby určenia postupu miestne príslušného RUVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, 

tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne 

príslušným RUVZ.  

 

Každému zamestnancovi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorý vycestuje 

do zahraničia na dobu dlhšiu než 48 hodín je nariadená domáca izolácia počas 5 kalendárnych dní. 

Cez domácu izoláciu bude zamestnanec vykonávať home office, resp. iný režim určený riaditeľom 

školy). Následne, najskôr po piatom dni domácej izolácie, je tento zamestnanec povinný podrobiť 

sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID - 19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca 

izolácia zamestnanca sa skončí. Výsledok testu zamestnanec predloží riaditeľovi školy. 

Zamestnanec nastúpi do práce až potom, ako má vyhotovený negatívny test na COVID-19. 

- Zamestnanec sa po príchode zo zahraničia objedná na testovanie tak, aby po skončení piatich 

kalendárnych dní mohol absolvovať testovanie. Zamestnanec má povinnosť objednať sa 

na testovanie na t. č. 045/5201515. 

- Testovanie výterovou PCR metódou zabezpečuje infektologická ambulancia v Nemocnici 

Zvolen na základe dohody s Úradom BBSK. 

https://www.nemocnicazvolen.sk/pracoviska/ambulancie/infektologicka-ambulancia.html 

- Náklady na testy zamestnancovi bude preplácať zamestnávateľ.  

- 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. 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého 

manažuje príslušný všeobecný lekár a RUVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného 

procesu,  

 pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RUVZ a 

prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 

Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými 

príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:  

 sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo  

 ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v 

práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce. 

- Podozrivý žiak/ jeho zákonný zástupca alebo zamestnanec telefonicky kontaktuje svojho 

všeobecného lekára a riadi sa jeho pokynmi. 

- V prípade podozrivého 1 žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy 

tohto dokumentu. 

- Ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych žiakov/pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa 

usmernenia tohto materiálu. Stredná škola podľa svojich možností organizuje dištančné vzdelávanie 

v predmetoch všeobecného vzdelávania a v odborných vyučovacích predmetoch teoretického 

vyučovania. 
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- Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „žiaka“, pedagogický zamestnanec a odborný 

zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede) 

odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť 

vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v 

práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce (zamestnávateľ mu poskytne 

náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku), a to až do získania/potvrdenia negatívneho 

výsledku laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický 

zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s 

pracovnou zmluvou. 

- Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade „zamestnanca“ (pedagogický zamestnanec, 

odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do 

domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu 

náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 

Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu. Po 

negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný 

zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak 

bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil 

„zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na 

pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) 

podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku 

laboratórneho testu. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec 

alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou 

zmluvou. 

- 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 RUVZ. 

 

 

 

Semafor Covid-19 
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Vo Veľkom Krtíši, 20. augusta 2020 

    Mgr. Jaroslav Horváth 

              riaditeľ školy  
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