
 

Usmernenia po porade so zriaďovateľom pre prvé septembrové týždne 

do 15.9.2020 v šk. roku 2020/21 

 

Do školy počas prvých dvoch týždňov vstupujú len zamestnanci a žiaci GJH!  

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. 

1. 2. 9. 2020 – otvorenie školského roka.  

Žiacky vchod bude otvorený od 7,00 h. Od 7,00 h do 7,30 h je v týchto priestoroch 

prítomný školník. 

Dozory: 2 vyučujúci pri termokamere od 7,30 h, jeden z nich meria teplotu teplome-

rom pre rýchle vybavenie žiakov, triedni učitelia 1. ročníkov s ďalším pedagógom 

pred hlavným vchodom do školy. 

 Na parkovisku pred školou čakajú žiaci prvých ročníkov. Z vývesky na dverách do 

školy si zistia, do ktorej triedy patria. 

 Triedni učitelia vyzvú žiakov, aby pristúpili k nim a po zmeraní teploty odchádzajú 

do svojej učebne. Všetci majú rúško na tvári. 

 Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú do školy s rúškom na tvári cez žiacky vchod. 

Žiadame žiakov, aby si ponechali časovú rezervu na včasný príchod do svojej 

učebne (teda o 8,00 h, aby už boli v triede). 

 Po vstupe do školy si každý žiak nechá termokamerou alebo vyučujúcim 

s teplomerom zmerať teplotu. Ak bude mať žiak normálnu teplotu, pokračuje ďa-

lej do vnútorných priestorov školy. V prípade, že bude nameraná zvýšená teplota, 

postupuje sa podľa bodu 1 – riešenie v núdzovom stave. V prvý deň, v prípade 

dobrého počasia, sa žiaci neprezúvajú. V ďalšie dni musia mať vlastné prezuvky. 

Pri zdržiavaní v spoločných priestoroch školy sa žiaci riadia pokynmi RŠ pre šk. rok 

2020/21. Predkladajú podpísaný Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka (viď webová stránka). 

 Otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach s triednymi učiteľmi. 

O 8,15 h bude príhovor riaditeľky školy prostredníctvom školského rozhlasu. 

Triedny učiteľ oboznámi žiakov s bližšími informáciami o organizácii nasledujú-

cich dní. 

2. Počas prvých dvoch týždňov (do 15.9.2020) budú skrátené vyučovacie hodiny na 30 

minút. Seminárové hodiny sa budú učiť dištančne. Učitelia budú v škole a žiaci prídu 

iba na hodiny v rámci svojej triedy. Učitelia zvolia vhodný spôsob predloženia učiva.  

 



SKRÁTENÉ  ZVONENIE 

1. 08:00 – 08:30 

2. 08:35 – 09:05 

3. 09:15 – 09:45 

4. 09:50 – 10:20 

5. 10:30 – 11:00 

6. 11:10 – 11:40 

7. 11:50 – 12:20 

8. 12:25 – 12:55 

 

3. Počas prvých 2 týždňov sa bude variť len pre zamestnancov a žiakov do 15 rokov. 

Žiadame všetkých, aby si zabezpečili vlastnú stravu (desiata, nápoj). Školský bufet bu-

de otvorený, ale v obmedzenom režime pre dodržanie bezpečnostných opatrení 

(najmä nemiešania žiakov z iných tried). 

4.  Vyučovanie bude prebiehať frontálne pri dodržaní odstupov učiteľ-žiak. Nosenie rú-

šok je v týchto týždňoch do 15.9.2020 povinné aj v triede. TSV a všetky predmety, 

ktoré sa dajú, budú sa vyučovať vonku. TU/vyučujúci zabezpečí informačný súhlas od 

rodiča.  

5. Exkurzie do zahraničia v tomto školskom roku nebudú. LVVK je naplánovaný, ale je-

ho uskutočnenie bude závisieť od situácie. Odsúhlasiť ho musí príslušný RÚVZ. Stuž-

kové slávnosti budú len v prítomnosti študentov, rodičov študentov, príp. partnerov a 

učiteľov.  

6. Komunikácia je veľmi dôležitá najmä pre zabezpečenie normálneho chodu školy. 

Preferujeme komunikáciu (správy) cez EDUPAGE (vedenie-učiteľ-žiak/rodič), prosíme 

nainštalujte si aplikáciu do svojich mobilných telefónov. Sledujte pravidelne oznamy 

na webovej stránke školy. Na webovej stránke sú uvedené aj kontakty (pevná linka, 

mobilné čísla) na RŠ, ZRŠ. Rodičia, poskytnite kontakt na seba triednemu učiteľovi. 

V prípade telefonátu zo školy, ihneď reagujte. V prípade urgentného konania použite 

naše mobilné čísla na skontaktovanie sa s nami. 

7. Cieľom školy je a bude, aby sme spoločne v čo najväčšej miere zabránili šíreniu víru-

su, ak k takejto situácii príde a udržali „klasické vyučovanie“ v škole. Sme pripravení 

na dištančné vzdelávanie, ak k tejto situácii príde, budeme včas informovať.  

Postup v núdzových situačných prípadoch: 

Postupuje sa podľa postupu vydaného v rámci Zelenej/Oranžovej/Červenej fázy  

1. Žiakovi bude nameraná zvýšená teplota: 

 Žiak bude umiestnený vo vyhradenej miestnosti.  

 Po 15 minútach mu bude meraná opäť teplota. 

 Ak bude opäť zvýšená, tak sa znova po 15 minútach meria.  

 Po troch meraniach, kedy bude nameraná vyššia teplota, volá sa rodič, aby si oka-

mžite prišiel pre dieťa. Dospelý žiak odchádza domov sám. Žiaci/Rodičia uvedú 

meno lekára žiaka. 



 Rodič - Kontaktuje všeobecného/detského lekára. 

 Škola kontaktuje zriaďovateľa, poskytne meno lekára. 

 Zriaďovateľ kontaktuje lekára, RÚVZ. 

 Škola čaká na pokyny od RÚVZ, zriaďovateľa a následne koná. 

2. Žiak alebo zamestnanec GJH bude kontaktovaný ako osoba v úzkom kontakte 

s pozitívne testovanou osobou: 

 Žiak/rodič žiaka/zamestnanec okamžite informuje triedneho učiteľa alebo zástup-

kyne alebo riaditeľku školy. Zostáva v domácej izolácii. 

 Riaditeľka informuje zriaďovateľa a koná podľa jeho pokynov. 

3. Žiak alebo zamestnanec GJH je pozitívne testovanou osobou: 

 Žiak/rodič žiaka/zamestnanec okamžite informuje triedneho učiteľa alebo zástup-

kyne alebo riaditeľku školy. 

 Riaditeľka informuje zriaďovateľa a koná podľa jeho pokynov. 

 Vydá sa pokyn na dištančné vzdelávanie (pre triedu, triedy, celú školu), príp. sa 

preruší vyučovanie v triedach s potvrdením ochorenia, ak nie je možné organizo-

vať dištančné vzdelávanie. 

 

 

 

 Ing. Marianna Katreniaková 

 riaditeľka GJH 


