
  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 
Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01  Topoľčany 

 

 

 

 

 

Príkaz riaditeľky školy 
 
 

 Tieto pokyny sú vydané kvôli ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov 
Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany (ďalej len gymnázium). 
 
Každá návšteva je povinná: 

- ohlásiť sa pracovníčke na vrátnici, 
- zapísať sa do zošita návštev, uviesť meno a priezvisko zamestnanca školy, za 

ktorým prichádza, 
- počkať v priestoroch vestibulu, kým vrátnička ohlási zamestnanca alebo žiaka, 
- je zakázané pohybovať sa po budove školy, 
- vrátnička môže ohlásiť pedagogických zamestnancov a žiakov školy len 

v priebehu prestávok,  
- je zakázané rušiť vyučovanie vstupovaním do učební, 
- je zakázané zdržiavať sa cudzím osobám bez dôvodu v areáli školy, 
- žiaci nesmú prijímať v škole návštevy cudzích osôb, 
- fajčenie je zakázané v celom areáli školy. 

 
 

V súvislosti s Opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19  a s Pokynmi 
upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na 
Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v období od 1. septembra 2020 
vypracovanými v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR pod 
názvom Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v stredných školách, 
pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch 
pre školský rok 2020/2021 riaditeľka školy    p r i k a z u j e : 

 
1. počas obdobia 02. 09. 2020 – 15. 09. 2020: 

- neorganizovať hromadné otvorenie školského roka, 
- pri vstupe do školy vykonávať ranný filter s povinnosťou merať teplotu – 

pedagogickí asistenti, pedagogický dozor a pracovníčka vrátnice, 
- vydezinfikovať ruky -  pri vstupe do budovy – každý žiak, zamestnanec, 

návšteva, 
- do budovy školy môže zamestnanec a žiak vstúpiť len s rúškom, 
- žiakom povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch gymnázia, 

vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy, 
- nenosenie rúška všade vo vnútorných priestoroch gymnázia, vrátane svojej 

triedy v interných priestoroch školy sa bude považovať za hrubé porušenie 
príkazu, 
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- pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom nosiť rúško alebo 
ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, 

- organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku  (či už 
v areáli školy alebo mimo neho) podľa podmienok školy a klimatických 
podmienok; telesná a športová výchova sa realizuje jedine v exteriéri, 

- nevyužívať telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport do 20. 09. 2020, 
- prevádzkovým zamestnancom upratovať a dezinfikovať toalety minimálne 

3x denne a podľa potreby, 
- prevádzkovým zamestnancom dôkladne čistiť všetky miestnosti, v ktorých 

sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú 
najmenej 1x denne, 

- prevádzkovým zamestnancom dôkladne dezinfikovať dotykové plochy, 
ostatné povrchy alebo predmety, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí 
najmenej 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí), 

- zabezpečiť dezinfekciu rúk v každej triede a odbornej učebni, 
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť 

a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 09. – 23. 09. 2020. 
 Z: vedenie školy, všetci zamestnanci školy, žiaci školy, návšteva školy 
 T: uvedený v texte 
 
 

2. Ďalšie dôležité pokyny - všeobecné: 
- nosenie rúšok podľa jednotlivých fáz (zelená, oranžová, červená) na základe 

pokynu riaditeľky školy 

Z: riaditeľka školy 
T: od 16. 09. 2020 
 

- vydanie usmernenia ku krúžkovej činnosti – obsah a forma podľa hygienicko-
epidemiologického opatrenia 

Z: riaditeľka školy 
T: k 1. 10. 2020 
 

- dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení 
Z: všetci zamestnanci školy, žiaci 
T: prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať 
hygienicko-epidemiologické opatrenia 
 

- zabezpečenie rozostupov medzi žiakmi a žiakmi a pedagogickými 
zamestnancami pri výchovno-vzdelávacom procese 

Z: pedagogickí zamestnanci 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

- vyčlenenie priestoru pre účely izolácie žiaka – OU ETV, u ktorého sa vyskytnú 
príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas 
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vyučovania, kontaktovať zákonného zástupcu, resp. rodiča a následne po 
opustení miestnosti žiakom vydezinfikovať a vyvetrať miestnosť 

Z: riaditeľka školy, prevádzkový zamestnanec 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

- zákaz vstupu zákonnému zástupcovi aj cudzím osobám do budovy školy, pokiaľ 
to situácia nevyžaduje;  v prípade nutnosti použijú rúško a dezinfikujú si ruky; 
návšteva sa musí zdržať v predsieni školy a riaditeľka školy rozhodne o nutnosti 
vstupu do priestorov školy 

Z: riaditeľka školy, pracovníčka vrátnice 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

3. Dôležité pokyny zvlášť pre zamestnancov školy: 
- pri prvom nástupe do práce vyplniť dotazník o zdravotnom stave pred 

nástupom do zamestnania; ďalej zamestnanci predkladajú po každom prerušení 
dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec 
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
opatrenie 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 
 

- dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 
na školský rok 2020/2021 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 
 

4. Dôležité pokyny zvlášť pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov: 
- pri prvom nástupe žiaka do školy predložiť triednemu učiteľovi zdravotný 

dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka alebo po 
každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predložiť 
písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o tom, že žiak 
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 
opatrenie – podpisuje rodič – zákonný zástupca, resp. plnoletý žiak 
Z: zákonní zástupcovia, plnoletí žiaci,  triedni učitelia 
T: podľa textu 
 

- zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri 
príchode žiaka do školy a  odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk – R-O-R) 
Z: zákonní zástupcovia, plnoletí žiaci 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou  
 

- zabezpečiť pre svoje dieťa a plnoletý žiak pre seba každý deň dve rúška (jedno 
náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové 
vreckovky 
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Z: zákonní zástupcovia, plnoletí žiaci 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

- dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 
na školský rok 2020/2021 prostredníctvom elektronickej komunikácie Edupage 
v spolupráci s triednymi učiteľmi 
Z: riaditeľka školy, triedni učitelia, zákonní zástupcovia a plnoletí žiaci. 
 

5. Pri podozrení na ochorenie: 
- 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 gymnázia, 

- ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, 
bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej 
miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne 
vyzdvihnú,  

- ak sa u zamestnanca gymnázia objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu 
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí 
školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 

 
 

Výchovno-vzdelavácí proces prebieha v nezmenenej forme. 
 
 

V Topoľčanoch 27. 08. 2020    
      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 
        riaditeľka školy 
 

 

 


