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Úprava podmienok školy v období od 2.9.2020 do 16.9.2020 

 

 
Cieľom  úpravy podmienok školy je stanoviť' základné prevádzkové podmienky stredných škôl 

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania 

protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové   

podmienky,   ktoré   sa  líšia   (či   sú   upravené    nad    rámec)  od štandardných podmienok 

vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších  predpisov. 

Pokyny pre žiakov SOŠ Žarnovica  

 

 Každý žiak si pri vstupe do budovy školy dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom 

umiestnenom pri vstupe do budovy školy . 

 Každý žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, ak nie je 
určené inak z nariadenia ÚVZ SR. 

 Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška jedno náhradné, musí 

mat' pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Zákonný zástupca 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. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci z jednej triedy, je zabezpečené časté a intenzívne 

vetranie. Túto činnosť kontroluje počas dňa triedny učiteľ. 

 Prestávky medzi hodinami je potrebné realizovať v danej triede pri priamom vetraní s 

cieľom eliminovať  prechádzanie  sa po chodbách. 

 Pred školským bufetom  je potrebné dodržiavať odstupy (min 2m). 

 Žiak 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 kontaktuje triedneho učiteľa a ten ho umiestni do samostatnej izolačnej 

miestnosti a kontaktuje jeho  zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 



Pokyny pre pedagogických  zamestnancov  

 

 Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa 

pracovnej zmluvy, pracovnej náplne a pokynov svojich vedúcich pracovníkov. 

 Pri ceste do školy a v škole sa pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci riadia 

najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom 

stave pred nástupom do zamestnania. 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. 

 Pedagogickým zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom je
 

prikázané nosiť 
rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovnovzdelávacie procesu, v ostatných 
prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Pedagogickí zamestnanci sa zdržujú v kabinetoch, ktoré je potrebné často a intenzívne 

vetrať.  Nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory. 

 Školské vyučovanie v našej škole sa začína od 2.09.2020 a bude prebiehať prvé dva 

týždne podľa  náhradného rozvrhu a usmernení. 

 Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v 

areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy. Telesná výchova sa realizuje 

jedine v exteriéri. 

 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. 

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

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 a nepedagogický zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej 

činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

 V uvedenom období sa neodporúča školám organizovať viacdňové školské výlety, 

spoločenské akcie a iné hromadné podujatia. 

 Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 20.9.2020 
nevyužívajú. 

 

 

 

 

 

V Žarnovici 24.8.2020 

 

 

 

        Ing. Stanislav Hlavna 

         riaditeľ školy





 


