
Gymnázium, Školská 26, Vráble 

 
Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 
5. 2021, ktorý upravuje organizáciu  podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 
2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza 
v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-
19, nasledovne: 
 

Základné opatrenia 
 

 Pri rannom vstupe do budovy školy zamestnanci školy a žiaci prejdú  ranným filtrom  
(meranie teploty a dezinfekcia rúk). 
 

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 
zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
 

 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci strednej 
školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho 
uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri 
výchovno-vzdelávacom procese. 
 

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou 
riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou 
osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. 
 

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín 
odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily apod.), 
prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie 
uvedených podmienok. 

 

 Škola má pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, 
prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlenený priestor 
karanténnu „COVID miestnosť“. 
 

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní tri a viac po sebe 
nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že 
zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie, prípadne PN vystavené príslušným lekárom. 

 
 
Ustanovenia pre zákonného zástupcu sa adekvátne vzťahujú aj na plnoletého žiaka. 
 
a)   Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest 
vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými 



ekvivalentami v súlade saktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, 
dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

 
b)   Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátor (náhradné, musí mať 

pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
 
c)   Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac po 

sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“vydané všeobecným lekárom 
pre deti a dorast. 

 
d)   V prípade, že u dieťaťa je 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 nemôže dieťa navštevovať 
školu. 

 
V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: 

 Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom 

alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" 

vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným 

lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania 

jeho neprítomnosti. 

 Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným 

lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len 

všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre 

dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho 

neprítomnosti. 

 

 

Vo Vrábľoch 8. 6. 2021                                                    PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                    riaditeľka školy 


