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Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci (ďalej len „škola“) vydáva Pokyny 

upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení (ďalej len 

„pokyny“) vychádzajúc z pokynov a odporúčaní „Manuálu pre stredné školy upravuje organizáciu a 

podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021“ vydaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“). 

Čl.1 

Odôvodnenie 

Naším cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy a školských zariadení po 

dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení 

a odporúčaní. Rešpektujeme opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len 

„ÚVZ SR“).  

Vychádzame zo systému a manuálu odporúčaní na troch úrovniach – zelenej, oranžovej 

a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola alebo školský internát nemá žiadneho žiaka či 

zamestnanca, u ktorých je podozrenie na infikovanie (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“). 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená 

fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo 

nepedagogických pracovníkov, alebo jedného prípadu u pedagogických zamestnancov. Opatrenia 

majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe 

ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Čl.2 

Fungovanie školy a školského internátu 

V škole prebieha od 2. septembra 2020 riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú 

vyučovania podľa rozvrhu, so zvláštnym dôrazom na účasť na vyučovaní žiakov, plniacich povinnú 

školskú dochádzku.  

(1) Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského internátu vyplnia dotazník 

o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. 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. 

(2) Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie 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.  

(3) V prípade, že má zákonný zástupca 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, 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. 

(4) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri 

sebe pre prípad potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
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(5) Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. 

(6) 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. 

(7) Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

(8) Škola a školský internát v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb 

pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 

(9) Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vo svojej triedy a interných 

priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces v období od 02. 09 2020 do 

15. 09. 2020. 

(10) 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. 

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

epidemiologickými nariadeniami. 

(12) Pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

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

(14) Škola na začiatku vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť (pre žiakov štvorročnej 

a osemročnej formy gymnaziálneho štúdia: služobný byt v hlavnej budove školy; pre žiakov 

bilingválneho štúdia: žiacka knižnica – videomiestnosť – 2. poschodie bilingválnej sekcie) pre 

denne dochádzajúcich žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu 

na nevyhnutne potrebný čas. 

(15) Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov 

s trvalým pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu 

na nevyhnutne potrebný čas. 

(16) Školské akcie – exkurzie, výlety, lyžiarsky výcvik a pod. je možné realizovať len po odsúhlasení 

RÚVZ. 

(17) Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej 

situácie. 

Čl. 2 

Stravovanie 

V záujme zabezpečiť primerané množstvo žiakov v jedálni pri výdaji jedla, riaditeľka školy 

upravuje organizáciu vyučovania a dĺžku prestávok počas vyučovania nasledovne: 

1. hodina: 8.00 – 8.45 hod. 

2. hodina: 8.55 – 9.40 hod. 

3. hodina: 9.50 – 10.35 hod. 

4. hodina: 10.45 – 11.30 hod.  

5. hodina: 11.55 – 12.40 hod. 

6. hodina: 13.05 – 13.50 hod. 

7. hodina: 14.00 – 14.45 hod. 

Počas obedňajších prestávok po 4. a 5. hodine ako i po skončení 6. hodiny bude výdaj jedla 

v školskej jedálni zabezpečený pre žiakov jednotlivých tried podľa harmonogramu, ktorý bude 

zverejnený na Edupage stránke školy. Dozor v jedálni zabezpečia pedagogickí i nepedagogickí 

zamestnanci podľa rozpisu v harmonograme. 
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Čl.3 

Základné odporúčania v zelenej fáze 
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Čl.4 

Základné odporúčania v oranžovej fáze 
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Čl.5 

Základné odporúčania v červenej fáze 
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Čl.6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto pokyny sa vydávajú po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby 

dodržiavania protiepidemických opatrení , ak ÚVZ SR neurčí inak, a nadobúdajú platnosť od 

02.09. 2020. 

(2) S pokynmi budú preukázateľne oboznámení zamestnanci školy a žiaci; riaditeľka školy informuje 

o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov. 

 

V Čadci dňa 24.08. 2020 Mgr. Ingrid Mikovčáková 

 riaditeľka školy  


