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Pokyn riaditeľky Gymnázia V. Paulinyho-Tótha  

v súvislosti s organizáciou výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021 

 

 

 

Pokyn je vydaný na základe dokumentu MŠVVaŠ SR organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách 

a školských internátoch pre školský rok 2020/2021. 

 

- Vyučovanie: podľa rozvrhu 

Výnimky:  

o do 14. 9. 2020 – nesmú sa spájať skupiny žiakov z rôznych tried, preto v termíne 

od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 sa bude vyučovanie realizovať podľa alternatívneho 

programu: 

 dištančné vyučovanie seminárov – hodiny sú zapísané do ETK, učiteľ 

pracuje na pracovisku alebo z domu, využíva Edupage, učiteľom zvolené 

platformy, je potrebné dokumentovať proces vyučovania, 

 TŠV, ETV, NBV – učiteľ bude s jednou triedou bez delenia  tried podľa 

rozvrhu a osobitného rozpisu. 

o Do 20. 9. 2020 – TŠV sa realizuje v exteriéri, nesmie sa cvičiť v telocvičniach. 

 

  

- Vstup do školy/na pracovisko 

o  Vstup do školy/na pracovisko je podmienený prinesením  

 u žiakov: Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (Príloha 

4) a Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  (Príloha 5), 

 u zamestnancov: Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca (Príloha 2). 

o  Pri prerušení dochádzky do školy/na pracovisko na viac ako tri dni je potrebné 

priniesť: 

 žiaci: Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka  (Príloha 5), 

 zamestnanci: Vyhlásenie zamestnanca (Príloha 2a). 

o Žiaci dodržiavajú rozostupy.  

o Ranný filter: meranie teploty žiakov, zamestnancov je povinný od 2. 9. do 15. 9. 

2020, od 16. 9. 2020 bude realizované meranie teploty náhodne vybraným 

žiakom, zamestnancom. 

o  Vstup do školy je možný len s rúškom pre žiakov a pre učiteľov s rúškom alebo 

ochranným štítom, je potrebné mať aj náhradné rúško a papierové vreckovky. 

o  Ak bude teplota nameraná viac ako 37,2˚C, nie je možné žiaka/zamestnanca 

pustiť do priestoru školy (ak žiak nemá 18 rokov, je odvedený do izolačnej 

miestnosti, kde čaká na zákonného zástupcu – kľúč od izolačnej miestnosti je na 

vrátnici). 

 

 

http://www.gvpt.sk/
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- Rúška 

 

o  Od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 – rúško je povinné nosiť aj na vyučovaní, počas 

celého pobytu v škole (okrem jedenia a pitia). 

o  Od 16. 9. 2020 – rúško je povinné nosiť len pri presunoch na chodbách, na WC, 

počas vyučovacieho procesu rúško nie je povinné. 

o Pri vyučovacích hodinách so zmiešanými triedami (napr. semináre) sa odporúča 

žiakom nosiť rúško aj po 16. 9. 2020. 

o Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosiť rúško alebo ochranný štít pri 

výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

- Dezinfekcia  

o  Dezinfekcia rúk je zabezpečená: 

 pri vstupe do budovy, na každom poschodí pri toaletách, pri vstupe do 

jedálne, v jednotlivých areáloch školy. 

 

- Zabezpečenie priestorov: 

o  miestnosti sa často a intenzívne vetrajú, 

o  pri presune žiakov do odborných učební nesmú žiaci čakať na chodbe, odborné 

učebne sú otvorené a žiaci sú v nich aj cez prestávky, 

o  toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými utierkami, toaletným 

papierom, 

o  dezinfekcia priestorov sa vykonáva podľa odporúčania. 

 

- Podozrenie na ochorenie  

o  nikto s príznakmi na ochorenie COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, 

zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, príznak infekcie 

dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, 

o  ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19, bezodkladne si 

nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti 

a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú, 

o  ak sa u zamestnanca v priebehu dňa objavia príznaky nákazy COVID-19 

v priebehu pracovného dňa, bezodkladne informuje riaditeľa a opustí školu 

v najkratšom čase s použitím rúška, 

o  v prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami 

z Oranžovej fázy. 

 

- Pracovno-právne vzťahy 

o  zamestnanci si plnia pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne, 

o  ak niektorí zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov odmieta vykonávať  

pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ sa môže dohodnúť na 

čerpaní dovolenky alebo na neprítomnosti zamestnanca bez náhrady mzdy. 

http://www.gvpt.sk/
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Škola sa riadi manuálom odporúčaní, ktorý definuje tri fázy: zelená, oranžová, červená. Uvedené 

pokyny a odporúčania sa menia pri prechode do oranžovej a červenej fázy podľa dokumentu 

MŠVVaŠ Semafor pre stredné školy.  

 
 
 
 
 
 
Martin 21. 08. 2020      Mgr. Darina Súderová 

         riaditeľka školy 

http://www.gvpt.sk/

