
Pokyny upravujúce podmienky Gymnázia Jána Papánka 

na obdobie školského roku 2020/2021 

 vo veciach: 

1. prevádzky a vnútorného režimu strednej školy na školský rok 2020/2021, 
2. podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní vrátane 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri športovej príprave 
  

Zákonní zástupcovia a žiaci 

Na základe nových pokynov o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách zo 
dňa 16.09.2020 z MŠVVaŠ platí: 

- vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou 
školy a podpísaným Vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti (k stiahnutiu , tlačivo je 
možné si vyzdvihnúť i na vrátnici školy). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba 
okrem zamestnanca školy a žiaka školy, 

- na komunikáciu externých osôb so školou počas prevádzky školy sa odporúča využívať dištančný 
spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so 
súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok, 

- po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce 
(vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca písomné Vyhlásenie zákonného 

zástupcu o bezinfekčnosti,  

- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu 
akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným 
lekárom pre deti a dorast, 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto 
situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je 
aj bezodkladné 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. 

- žiak má mať každý deň k dispozícii minimálne dve rúška a jednorazové hygienické vreckovky, 

- žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, aj v školskej jedálni s výnimkou času 
potrebného na konzumáciu jedál a nápojov, 

- aktualizácie k organizácii vyučovania budú zverejňované na stránke školy. 
 

SEMAFOR pre školy 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy stredná škola, pracovisko praktického vyučovania, jazyková škola 
alebo školský internát nemá žiadneho žiaka či zamestnanca, u ktorých je podozrenie potvrdené na 
infikovanie ochorením COVID-19. (ďalej len „podozrivý žiak, zamestnanec“). 

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným 
ochorením COVID-19. 

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viacerých prípadov u žiakov alebo 
nepedagogických pracovníkov (epidemický výskyt), alebo jedného prípadu u pedagogických 
zamestnancov. 


