
JAZYKOVÁ ŠKOLA pri GYMNÁZIU JÁNA PAPÁNKA, 
Vazovova 6, Bratislava  811 07 

 
 
 
PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD VÝSKYTU PANDEMICKÉHO OCHORENIA 

(Pandemický plán školy) 
 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

     Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava (ďalej JŠ), vydáva 
Pandemický plán školy za účelom predchádzania a zmiernenia zdravotných, sociálnych a 
ekonomických následkov výskytu pandemických ochorení. Plán obsahuje záväzné postupy na 
elimináciu šírenia ochorenia pre všetkých zamestnancov a ostatné osoby, ktoré prichádzajú so 
školou do kontaktu; ďalej obsahuje postupy pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 
mimoriadnej situácie.  

 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

 

Plán sa vzťahuje na: 

1. zamestnancov JŠ 

2. zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú JŠ 

3. žiakov, ktorí navštevujú kurzy v JŠ 

4. osoby zabezpečujúce doprovod detí do JŠ 

 

Článok 3 

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

 

1. Do priestorov JŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli 
zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, kožná vyrážka, 
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej 
infekčnej choroby.  
 

2. V učebniach, kde sa konajú kurzy JŠ sa pravidelne, intenzívne a krátko vetrá.  



3. Pravidelnú dezinfekciu priestorov a pracovných povrchov, kľučiek, zábradlia, pomôcok a   
pod. zabezpečuje Gymnázium Jána Papánka, ktoré zapožičiava priestory na výučbu JŠ.   

4. Žiaci a iné osoby sa zbytočne nezhromažďujú pred vstupom do budovy školy ani vo 
vestibule a na chodbách.  

5.  Do budovy školy nevstupujú rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov.  

 
6. U každého zamestnanca JŠ bude pri vstupe na pracovisko vykonané meranie telesnej teploty 

bezdotykovým teplomerom, ak bude nameraná teplota vyššia ako 37,5º C bude zamestnanec 
poslaný do domácej izolácie a ďalej postupuje podľa aktuálnych pokynov ÚVZ SR. 
Zamestnanci sledujú svoj zdravotný stav a v prípade zvýšenej teploty alebo v prípade 
príznakov respiračného ochorenia včas informujú vedúceho zamestnanca a do práce 
nenastúpia. 

 
7. Zamestnanec JŠ v budove školy nosí rúško na ochranu horných dýchacích ciest a 

dezinfikuje si ruky antivirálnym prostriedkom umiestneným pri vstupe do budovy. 

8. Všetci zamestnanci (pedagogickí aj nepedagogickí) i žiaci JŠ dodržiavajú základný 
protiepidemický postup R-O-R (rúško – odstup – ruky); často a dôkladne si umývať ruky 
dezinfekčným tekutým mydlom a pod tečúcou teplou vodou. Po umytí použijú papierové 
utierky.  

9. Ak bol zamestnanec v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo s osobou, ktorá je 
v karanténe, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi a nenastúpi do práce. Po 
uplynutí predpísanej karantény môže opätovne nastúpiť do práce, ak neprejavuje žiadne 
príznaky respiračného ochorenia a v prípade testovania na COVID-19, musí byť výsledok 
testu negatívny.  

10. Po návšteve rizikovej krajiny, je zamestnanec povinný informovať svojho 
zamestnávateľa a dodržať aktuálne karanténne opatrenia súvisiace s ochorením. 

 

11. V prípade zatvorenia prevádzky JŠ, resp. prevádzky Gymnázia J. Papánka, v ktorej 
sa kurzy JŠ konajú, a pri opätovnom spustení, každý zamestnanec je povinný podpísať 
dotazník na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19.  

 

12.            Pedagogickému zamestnancovi sa odporúča pri výkone výchovno-vzdelávacieho 
procesu nosiť ochranný štít alebo rúško.  

 

13. Žiak (prípadne zákonný zástupca mladšieho žiaka) pri prvom nástupe do JŠ odovzdá 
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom 

nového šk. roka 2020/2021. V interiéri školy (vrátane učební a spoločných priestorov) 
používa rúško na ochranu dýchacích ciest a dezinfikuje si ruky antivirálnym prostriedkom. 
Pri vstupe do budovy školy prechádza cez vstupný filter, kde sa mu meria aj telesná teplota 
bezdotykovým teplomerom. Ak mu je nameraná teplota vyššia ako 37,5º C bude žiak 
nebude môcť vstúpiť do budovy a zúčastniť sa kurzu v JŠ.   

14. Zákonný zástupca žiaka je povinný bezodkladne informovať riaditeľku JŠ o 
podozrení alebo potvrdení ochorenia na COVID-19 u svojho dieťaťa a tiež o karanténe, ak 
mu bola nariadená. Ďalej je povinný pri prvom nástupe dieťaťa do JŠ  po prerušení 



dochádzky z vyššie uvedených dôvodov predložiť písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti.  

15. Ak sa u žiaka prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v JŠ, bude izolovaný od 
ostatných žiakov a o situácii bude informovaný zákonný zástupca, ktorý je povinný si dieťa 
v čo najkratšom čase vyzdvihnúť a ďalej postupovať podľa aktuálnych pokynov  ÚVZ SR.  

 

Článok  5 

Dištančná výučba 

 

1. V prípade prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v JŠ resp. v Gymnáziu Jána Papánka 
z dôvodu výskytu pandémie, bude ďalšia výučba prebiehať dištančnou formou.  

2. Každý zamestnanec je povinný denne sledovať rozhodnutia a usmernenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s 
pandemickým ochorením.  

3. Pedagogický zamestnanec okrem vyššie uvedeného bude sledovať stránku 
www.ucimenadialku.sk, prinášajúcu usmernenia a nástroje vzdelávania žiakov na diaľku.  

4. Pedagogickí zamestnanci zabezpečia pokračovanie kurzov JŠ formou elektronickej 
komunikácie a nástrojov vhodných pre skupinové online vyučovanie. Je povinný evidovať 
účasť a aktivitu žiakov na tejto forme vyučovania a v prípade problémov informovať 
vedenie JŠ, ktoré zabezpečí komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov.  

5. Povinnosťou pedagogického zamestnanca bude vytvoriť si systém vyučovania, denný plán a 
časový harmonogram zadania úloh a aktivít.  

 

 

V Bratislave 31.8. 2020                                                                  Mgr. Zuzana Lauková 

                                                                                                      riaditeľka jazykovej školy 


