
 

Žiak počas pandémie (zelená fáza) 

 

- počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy  má okrem vyhradených 

priestorov a činností na tvári rúško. V celom areály školy dodržuje maximálny možný 

odstup od ostatných osôb, nepodáva si s nimi ruku ani žiadnym iným spôsobom sa ich 

nedotýka. Správa sa podľa  všeobecne platných usmernení a rozhodnutí ÚVZ SR, 

- vstupuje do areálu školy iba cez vrátnicu na Coburgovej ulici, 

- na základe vyzvania službukonajúceho zamestnanca školy podstúpi vstupný ranný filter 

(bezkontaktné meranie telesnej teploty) . V prípade podozrenia na zvýšenú teplotu (od 

37,2°C)  zopakuje po cca 5  minútach meranie teploty a službukonajúci zamestnanec školy 

rozhodne o ďalšom postupe, 

- vstupuje do budovy školy podľa aktuálneho rozvrhu hodín: 

a) na teoretické vyučovanie cez dvere hlavného vchodu (od autocvičiska), 

b) na praktické vyučovanie cez dvere do dielenskej časti školy, 

- vykoná dezinfekciu rúk, 

- najkratšou cestou, bez zbytočného zdržovania a zhromažďovania na chodbách, sa presunie 

do šatne/prezúvarne a následne  podľa pokynu dozorkonajúceho pedagogického 

zamestnanca do triedy/dielne, 

- počas vyučovacieho dňa sa žiak zdržuje v svojej triede/dielni, ktorú opúšťa iba z dôvodu 

návštevy WC, stravovania v jedálni, návštevy školského bufetu, prípadne pokynu 

zamestnanca školy, 

- počas celého vyučovacieho dňa vykonáva priebežne na vyhradených miestach dezinfekciu 

rúk, 

- ochranné rúško si  z tváre sníma v triede iba pri stravovaní a pití nápoja, v dielni tiež podľa 

usmernenia pedagogického zamestnanca, 

- do školskej jedálne vstupuje iba vo vopred určenom čase, rešpektuje pokyny 

službukonajúceho zamestnanca školy, 

- rúško si sníma z tváre až po prevzatí jedla s nápoja a usadení na určenom mieste pre 

konzumáciu. Po ukončení stolovania je povinný ešte pred odchodom od stolu nasadiť si späť 

ochranné rúško. 

- pri návšteve školského bufetu sa zdržuje pri okienku iba nevyhnutnú dobu, nekonzumuje na 

mieste jedlo a  nápoje, dodržuje zásadu maximálneho odstupu a bezkontaktnosti k ostatným 

osobám, 

- počas vyučovania neopúšťa areál školy, 

- po ukončení vyučovania sa nezdržuje v priestoroch školy a odchádza z areálu cez vrátnicu na 

Coburgovej ulici. 

 

Ďalšie povinnosti žiaka/zákonného zástupcu: 

 

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení v škole i mimo nej. 

- Na každý deň si zabezpečí dve rúška (jedno používa a druhé – náhradné má pri sebe 

v prípade potreby). 

- V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia nenavštevuje školu a postupuje podľa 

usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave (tel.:xxxx), informuje 

bezodkladne triedneho učiteľa/ majstra odbornej výchovy. 

- Pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky do školy viac ako tri dni 

predkladá čestné prehlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. 


