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Organizácia výchovy a vzdelávania na škole v čase od 2.9 do 14.9.2020 

 

Podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid -19, vydáva riaditeľ 

školy  v čase od 1.9.2020 - 14.9.2020 nasledovné pokyny pre žiakov: 

 

 Žiaci sú pri nástupe do školy povinní predložiť triednemu učiteľovi zdravotný dotazník 

podpísaný zákonným zástupcom (u plnoletých môže podpísať žiak). V prípade, že 

v prvý deň nástupu žiak dotazník neodovzdá nebude mu umožnené vstúpiť do budovy 

školy, resp. školského internátu a neodkladne bude informovaný zákonný zástupca 

žiaka  

 Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, je žiak povinný 

po nástupe do školy odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti 

podpísané zákonným zástupcom ( v prípade plnoletého žiaka podpísané žiakom) 

 V termíne od 1.9.2020 do 14.9.2020 je žiak povinný nosiť rúško zakrývajúce ústa a nos 

vo všetkých vnútorných priestoroch školy (vrátane triedy) 

 Žiak je povinný mať minimálne dve rúška a balík hygienických vreckoviek  

 Žiak je povinný pri vstupe do budovy školy použiť dezinfekciu rúk a prejsť ranným 

filtrom ( meranie teploty).  

 V prípade, že žiakovi pri rannom filtri bola nameraná teplota 37-37,5 °C, vykoná sa 

ďalšie meranie po 5 minútach. V prípade, že teplota bude rovnaká aj pri druhom 

meraní, vykoná sa po 5 minútach tretie meranie. Ak teplota aj pri treťom meraní 

presiahne 37,2 °C bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti, ktorá sa nachádza 

v Kolárovom dome  a zotrvá tam až do príchodu rodičov 

 Žiak je povinný dodržiavať minimálne 2m odstupy vo všetkých priestoroch ( okrem 

triedy) 

 Žiak je povinný neodkladne oznámiť svojmu triednemu učiteľovi (v prípade Školského 

internátu skupinovému vychovávateľovi) akékoľvek príznaky súvisiace s ochorením 

COVID – 19 ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené 

dýchanie, hnačky a pod.) a ďalej sa riadiť jeho pokynmi 
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 Žiaci sa nesmú vo vnútorných priestoroch školy a na chodbách združovať do väčších 

skupín a stýkať sa so žiakmi z iných ročníkov 

 Žiak využíva spoločné priestory chodieb školy len na nevyhnutný presun podľa 

rozvrhu, použitia WC, vybavenie neodkladných povinností  

 Žiak je povinný dodržiavať časový harmonogram vstupu do školy, ktorý je uvedený 

v prílohe č.1 (okrem dochádzajúcich)  

 Žiak je povinný v prípade meškania na vyučovanie  zazvoniť na sekretariát školy pri 

zadnom vchode do budovy a čakať pred dverami do príchodu povereného zamestnanca, 

ktorý vykoná ranný filter 

 Žiak je povinný rešpektovať pokyny pedagogických, ako aj nepedagogických 

pracovníkov súvisiace s opatrením a nariadením MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR 

  Pri vybavovaní potrebných potvrdení na sekretariáte školy žiaci postupujú 

koordinovane podľa pokynov triednych učiteľov (aby sa zamedzilo častým 

individuálnym návštevám sekretariátu školy). 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 28.8.2020 

                                                                                                    

 

 Ing. Miroslav Ďurovič 

                                                                                                            riaditeľ školy 
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Príloha č.1 

 

Harmonogram príchodu žiakov do školy v termíne od 3.9.2020 – 15.9.2020 

 

Trieda Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

1.A, 1.B 7:00 – 7:10 7:00 – 7:10 7:00 – 7:10 7:00 – 7:10 7:00 – 7:10 

2.A, 2.B 7:10 – 7:20 7:10 – 7:20 7:10 – 7:20 7:10 – 7:20 7:10 – 7:20 

3.A, 3.B 7:20 – 7:30 7:20 – 7:30 7:20 – 7:30 7:20 – 7:30 7:20 – 7:30 

4.A, 4.B 7:30 – 7:40 7:30 – 7:40  7:30 – 7:40  7:30 – 7:40  7:30 – 7:40 

 

 

 

 


