
POKYNY 

upravujúce prevádzku a vnútorný režim SOŠ, T.Vansovej 32  v  Prievidzi 

 od 1. 9. 2020 do 30.9. 2020 

 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov  
 
1. Školská dochádzka je povinná.  

   -Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2.9.2020 v triedach 2.,3.a 4.ročníka o 8.00  

     hod. a do 8,45 hod. dostanú pokyny od triednych učiteľov. 

   -Žiaci prídu do školy v rúškach, vydezinfikujú si ruky, podpísané Zdravotné dotazníky (Príloha     

    č.1) a Vyhlásenia o bezinfekčnosti (Príloha 2) dovzdajú pri vchode do vestibulu triednym   

    učiteľom. 

   -Žiaci 1.ročníka do školy o 9,00 hod. v rúškach, vydezinfikujú si ruky, podpísané Zdravotné  

    dotazníky  (Príloha č.1) a Vyhlásenia o bezinfekčnosti (Príloha č. 2) odovzdajú pri vchode do  

    vestibulu  určeným učiteľom. Po zhromaždení žiakov 1. ročnika vo vestibule školy sa úskutoční   

    ich  privítanie vedením školy a slávnostné otvorenie školského roka 2020-21. 

 

2. Vyučovanie sa začne 3.9.2020 podľa náhradného rozvrhu, ktorý bude stanovený na 5  

    vyučovacích hodín. Žiaci budú prichádzať do školy v čase 7,30 hod do 7:50 hod, podľa    

    stanoveného programu do 12,15 hod. 

 

3. Obedy sa budú vydávať pre prihlásených žiakov  od 3.9.2020  od 12.00 do 13,00 hod. 

    v náhradnom priestore / upravená zasadačka školy/ za upravených podmienok z dôvodu   

    rekonštrukcie ŠJ. 

4. Žiak povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy  

    (do 15.9.2020).  

 
5. Žiak si v triede umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –  

   epidemiologickými nariadeniami – použije mydlo v dávkovači a papierovú utierku, ktorú po   

   použití odhodí do koša.  

 

6. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy nosí rúško, alebo ochranný štít    

   všade vo vnútorných priestoroch školy.  

 

7. Miestnosť, v ktorej sa trieda, alebo skupina žiakov zdržiava, bude častejšie a intenzívnejšie  

    vetraná.  

 

8. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne 3x denne. Dezinfekcia dotykových   

    plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude  

    vykonávaná minimálne trikrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Minimálne raz  

   denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí  

   zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.  

 

9. Všetci zamestnanci školy pred prvým vstupom do zamestnania odovzdajú Zdravotný dotazník  

     (príloha č.3). Po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni predloží Zdravotný  

     dotazník pred opätovným nástupom do zamestnania (príloha č.4). Povinne nosia rúško vo  

     všetkých priestoroch školy.  

 

10. Cudzie osoby môžu vstúpiť do priestorov školy iba v rúšku, vydenzinfikujú si ruky, zapíšu sa    

do Knihy návštev a vyplnia Dotazník o bezinfekčnosti (príloha č.5).  



 

11. Do 30. 9. 2020 nepovoľujem krúžkovú ani inú popoludňajšiu záujmová činnosť v priestoroch  

      školy. Zastavujú sa prenájmy priestorov školy a telocviční do konca septembra. 

 

 
12. Telesná výchova sa nebude uskutočňovať v telocvični, ani v posilňovni, ale výlučne v  

      školskom areáli.  

 

13. Učitelia môžu v prípade priaznivého počasia a možností vyučovacieho predmetu realizovať  

       výučbu so žiakmi v exteriéroch školského areálu.  

 

14. Žiaci sa počas prestávky zdržiavajú, podľa možností, vo svojej triede. Nevytvárajú veľké    

      skupiny na chodbách.  

 

15. Návšteva WC nesmie byť hromadná, žiaci toaletu používajú priebežne.  

 

16. Vyučujúci zodpovedá za časté vetranie v triedach, chodbách a dodržiavanie nosenia rúšok.  

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
 

Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak:  

 

1. predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni „Zdravotný dotazník“ a „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez 

tohto vyhlásenia nie je možné žiaka do školy vpustiť,  

 

2. rešpektuje, že 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 

školy,  

 

3. berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-

19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú. Následne telefonicky kontaktujú pediatra a konajú podľa jeho pokynov. 

Výsledok oznámi zákonný zástupca/plnoletý žiak mailom triednemu učiteľovi,  

 

4. zabezpečí každý deň pre žiaka 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, 

ktoré mu vystačí na celý deň,  

 

5. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy 

a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  

 

6. dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto 

dokumente,  

 

7. rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou,  

 

8. riadi sa manuálom opatrení (SEMAFOR) vydaných ministerstvom  
https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020 

 

V Prievidzi, 28.8.2020                          Mgr. Ján Mata - poverený riadením školy  


