
Pokyny pre žiakov Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi,  
vypracované podľa Manuálu MŠVVaŠ SR pre stredné školy, ktorý upravuje 

organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách  
pre školský rok 2020/2021. 

 
V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie podľa nasledujúcich pokynov a usmernení.  
 
1. Pri prvom nástupe žiaka do školy je zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak povinný vyplniť 

a podpísať zdravotný dotazník  a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac 
ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 
nemá nariadené karanténne opatrenie. Všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na stránke školy pri 
usmernení k začiatku školského roka. 

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

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. V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je pre všetkých žiakov a zamestnancov školy povinné 
používanie rúšok v interiéri školy. 

6. Od 16. 9. žiaci používajú rúško vo vnútorných priestoroch školy, okrem triedy a interných priestorov 
školy, kde prebieha výchovnovzdelávací proces a nedochádza k premiešavaniu tried (pravidlá pre 
nosenie rúšok  pre jednotlivé fázy). 

7. Rodičia a iné osoby do budovy nevstupujú. Svoje požiadavky na pedagogických zamestnancov 
alebo vedenie školy riešia prostredníctvom telefonických kontaktov, emailov, ktoré sú 
zverejnené na internetovej stránke školy alebo cez edupage stránku. 

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. V priestoroch školy bude na začiatku školského roka vyčlenená jedna miestnosť pre žiakov, u ktorých 
je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas (oddychová 
miestnosť v suteréne školy). 

10. Počas vyučovacích hodín a prestávok je úlohou vyučujúcich a týždenníkov zabezpečovať intenzívne 
vetranie tried. 

11. Žiaci a zamestnanci školy sa snažia dodržiavať maximálny možný odstup počas celého vyučovania, 
v rámci možností dodržiavame zásadu R-O-R. 

12. V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 
škola bude postupovať  podľa usmernení v Oranžovej a Červenej. 

13. Na obed sa presúvajú žiaci po skončení 7.vyučovacej hodiny tak, aby nedošlo k premiešavaniu tried. 
14. Telocvičňa sa do 20. 9. 2020 nevyužíva. 
15. Podujatia organizované školou budú v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. 
16. Pri podozrení na ochorenie žiaka, pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca školy, prvý 

kontakt zákonného zástupcu žiaka, resp. zamestnanca (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom je možný 
len telefonicky!!! O všetkých skutočnostiach je potrebné bezodkladne informovať 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. 

17. Všetci žiaci a zamestnanci školy sa riadia aktuálnymi usmerneniami ÚVZ SR a usmerneniami 
v dokumente Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, praktického 
vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021, ktorý je 
zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR.  

 
 

        Mgr. Otília Berková 
riaditeľka školy 

 


