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POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY  

pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky GPUK v školskom roku 2020/2021  

kvôli prevencii nákazy COVID-19 

 

Na základe dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách 

vydaného ministerstvom školstva 26. 8. 2020 a Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

sa prevádzka v budove a iných priestoroch školy upravuje nasledovne: 

A Všeobecné pokyny kvôli prevencii nákazy COVID-19: 

1. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú učitelia realizovať 

tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

2. Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci  školy zabezpečia v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia vzájomné rozostupy medzi žiakmi a rozstupy medzi žiakmi a 

pedagogickými zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom procese. 

3. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 

4. Športová príprava žiakov prebieha podľa platných nariadení ÚVZ SR (nariadenia v 

rámci športových klubov a súťaží). 

5. Všetci žiaci, zamestnanci i návštevníci školy sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami 

ÚVZ SR. 

 

B Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19: 

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 

založených na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

1. Rúško. 

1.1 Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej 

triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. 

1.2 Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. 

1.3 Nepedagogickí zamestnanci školy budú nosiť rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

1.4 Rúška pre žiakov (2 ks) zabezpečujú rodičia alebo zákonní zástupcovia. 
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2. Odstup. 

2.1 Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. 

2.2 Pri vstupe do školy budú žiaci dodržiavať odporúčané odstupy, nebudú sa 

kumulovať do skupiniek a skupín. 

2.3 Počas prestávok môžu žiaci opustiť budovu školy a zdržiavať sa v parku a na 

ihriskách školy. 

2.4 Pri opúšťaní tried a školy musia žiaci dbať na všeobecné epidemiologicko-

bezpečnostné odporúčania. 

 

3. Ruky. 

3.1 Žiaci, zamestnanci i návštevníci sú pri vstupe do budovy povinní použiť 

pripravenú dezinfekciu. 

3.2 Žiak si bude umývať ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.  

 

4. Ďalšie opatrenia školy. 

4.1 Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. 

4.2 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať  dvakrát denne a podľa potreby. 

4.3 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí 

zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa 

bude vykonávať najmenej raz denne.  

4.4 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí, bude byť vykonávaná minimálne dvakrát denne 

a podľa potreby (napr. kľučky dverí).  

4.5 Stravovanie v školskej jedálni sa bude v plnej miere riadiť pokynmi 

kompetentných orgánov. 

 

5. Pri podozrení na ochorenie. 

5. 1  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. 

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

bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej 

miestnosti, budú  kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne 

vyzdvihnú.  
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5.3  Ak sa u zamestnanca strednej 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. 

 

Opatrenia sú záväzné pre žiakov, zamestnancov i návštevníkov školy a budú priebežne 

upravované v súlade s pokynmi nadriadených orgánov. 

 

 

V Poprade 28.8.2020   PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. 

                                       riaditeľ školy 


