
 
 

 

GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA 
 

GOLIANOVA 68, 949 01 NITRA 
 
 

telefón: 00 421/37 640 96 12                                                         e-mail: gymgol@gymgolnr. sk 
 

INTERNÝ POKYN - č.9/1 
 

Pokyny upravujúce podmienky pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný 
režim na Gymnáziu, Golianova 68, Nitra  

od 16. do 30. 09. 2020 
 

V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 09. 2020 riaditeľka školy upravuje podmienky 
pre výchovu a vzdelávanie a vnútorný režim takto: 

1.) Do budovy školy v termíne od 16. do 30. 09. 2020 vstupujú len zamestnanci školy a 
žiaci. Iné osoby a rodičia do budovy nevstupujú, resp. vstup cudzím osobám do 
priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným 
prehlásením o bezinfekčnosti. Osoby, ktoré zabezpečujú dodávateľskú službu pre 
školský bufet a školskú jedáleň,  majú obmedzený vstup.  

2.) V termíne od 16. do 30. 09. 2020  sa vyučovacieho procesu nebudú zúčastňovať ani 
externí odborníci, ktorí sa podieľajú na realizácií ŠkVP. 

3.) Pri vstupe do budovy majú všetci žiaci a zamestnanci za povinnosť použiť 
dezinfekciu. 

4.) Ranný filter: Ráno pri vstupe do budovy školy sa bude merať žiakom telesná teplota 
bezkontaktným teplomerom. Žiaci sú povinní podrobiť sa meraniu teploty. V prípade, 
že nameraná teplota bude vyššia ako 37,2°C, žiak sa presunie do átria školy a meraniu 
teploty sa podrobí po krátkom čase. V prípade, že nameraná teplota nebude nižšia ako 
37,2°C ani po opakovanom meraní, žiak sa nezúčastní vyučovania. 

5.) 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), ako 
aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

6.) Do triedy pôjde žiak podľa možnosti najkratšou trasou a bude využívať najbližšie 
schodište k svojej triede.  

7.) Žiaci sa pohybujú po schodišti vždy vpravo. V prípade, že schodištia sú dve, je 
povinnosťou žiaka a zamestnanca rešpektovať určený smer.  

8.) Počas dňa sa uplatňuje princíp skupinovej izolácie – triedy sa zbytočne 
nepremiešavajú vo vyučovacom procese, ale ani mimo neho, pokiaľ to nie je určené 
rozvrhom. Žiaci nenavštevujú spolužiakov v iných triedach. Žiaci sa zdržiavajú počas 
dňa prevažne v triede, minimalizujú svoj pohyb v budove školy, v prípade potreby 
používajú WC najbližšie k svojej triede prípadne  k odbornej učebni.  

9.) Žiaci v priebehu dňa dodržiavajú všetky bezpečnostné a epidemiologické opatrenia – 
počas celého dňa žiak nosí rúško, žiaci dodržiavajú odstupy min. 2 metre, 
nezhromažďujú sa v skupinkách, pri komunikácií v triede dodržiavajú odstupy. Žiaci 
musia mať so sebou v škole hygienické vreckovky a náhradné rúško.  

10.) Ruky si žiaci umývajú bežným spôsobom, používajú mydlo a jednorazové utierky. 
11.) Povinnosťou žiakov/týždenníkov v triede je vetrať triedu – krátkodobo a intenzívne. 
12.) Pred zazvonením - 3 minúty pred skončením prestávky sa žiak zdržiava už len 

v triede.  
13.) Výchovno-vzdelávací proces v škole prebieha podľa rozvrhu v nezmenenej 

(prezenčnej) forme. 
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14.) Žiaci, ktorí majú delené vyučovanie – cudzie jazyky, informatika, príp. iné hodiny 
podľa rozvrhu, odchádzajú na miesto vyučovania až po zazvonení, pričom sa presúvajú 
bez zbytočných časových strát.  

15.) Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 30.09.2020 
nevyužívajú. Hodiny TSV sa realizujú v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia 
v triede. 

16.) Ak žiak nastupuje po prerušení svojej dochádzky do školy predkladá čestné vyhlásenie 
a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni po sebe 
nasledujúcich (vrátane víkendu a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o 
bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie. 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.  

17.) Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni odchádzajú na obed ako skupina, odvádza ich 
učiteľ, ktorý mal vyučovanie pred obednou prestávkou triedy.  

18.) Žiaci a zamestnanci školy stravujúci sa v ŠJ sú povinní rešpektovať  harmonogram na 
výdaj obedov, pokyny vedúcej školskej jedálne a interný pokyn na prevádzku vydaja 
obedov. 

19.) Žiak, ktorý v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 
umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a povinnosťou zákonných zástupcov 
bude po výzve triednym učiteľom bezodkladne žiaka vyzdvihnúť.  

20.) Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára 
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri 
opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti 
podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom (len v prípade, ak absencia 
netrvala viac ako 5 pracovných dní). 

21.) V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
bezodkladne o tejto situácii informuje zákonný zástupca (plnoletý žiak) 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.  

22.) V prípade, že sa trieda dostane do nariadenej karantény a v čase karantény sa u ďalších  
žiakov z danej triedy vyskytnú príznaky, resp. potvrdenie na ochorenie COVID-19 je 
naďalej povinnosťou rodiča hlásiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a riaditeľke 
školy. 

23.) Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva 
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

24.) Vzhľadom na priestorové možnosti školy, ktoré nedovoľujú aby každá trieda mala 
samostatnú šatňu, je nutné, aby sa žiak v šatni zdržiaval iba nevyhnutný čas, ktorý je 
potrebný na prezutie žiaka. 

 
V Nitre 16.09.2020 

RNDr. Zuzana Hurtová, v.r. 
     riaditeľka školy 

      


