
Aktualizované pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov  Cirkevného 

gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi 

 
1. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme 

2. Každý žiak si zabezpečí až do odvolania na každý vyučovací deň 2 rúška a jedno balenie papierových 

jednorazových utierok. Zodpovedný je zákonný zástupca žiaka. 

3. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 

4. Pred vstupom do budovy je každý povinný  nasadiť si ochranné rúško a pri vstupe do budovy  prejsť   

ranným filtrom (meranie telesnej teploty, vizuálne zhodnotenie zdravotného stavu, použitie 

dezinfekčného prostriedku). 
5. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn: OLP/7189/2020 

zo dňa 14.09.2020 žiaci používajú rúško alebo iné prekrytie (šatka, šál) horných dýchacích ciest (nos, 

ústa) v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého dňa. 

6. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným 

prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby,  ktoré je zverejnené na stránke školy alebo ho vyplní pri 

vstupe do budovy školy. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, 

žiaka. 

7. Na komunikáciu externých osôb s riaditeľkou školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi 

odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (telefón,  maily a pod.), prezenčný (osobný) spôsob 

komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok. 

8. 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 strednej školy. 

9. Počas vyučovacích hodín a prestávok je úlohou vyučujúcich a týždenníkov zabezpečovať intenzívne 

vetranie tried. 

10. Žiaci a zamestnanci školy sa snažia dodržiavať maximálny možný odstup počas celého vyučovania, 

v rámci možností dodržiavame zásadu R-O-R. 

11. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

škola bude postupovať  podľa usmernení v Oranžovej a Červenej. 

12. Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo 

zamestnancom školy, Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia 

viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje 

plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

13. Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac 

ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha nižšie). 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. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a 

Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Plnoletí žiaci plnia uvedené povinnosti osobne.  

14. V prípade, že má zákonný zástupca žiaka u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  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 je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené 

povinnosti osobne.  

15. Organizácia lyžiarskych výcvikov je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ. 

16. Organizácia hromadných podujatí (napr. besiedky, hromadné branné cvičenia) sa neodporúča. 

17. Organizácia stužkových slávnosti sa riadi aktuálnymi usmerneniami v  mieste príslušného RÚVZ. 

18. Všetci žiaci a zamestnanci školy sa riadia aktuálnymi usmerneniami ÚVZ SR zverejnený na stránke 

MŠVVaŠ SR.  
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