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Organizácia a podmienky vzdelávania na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci v čase 

zvýšených epidemických opatrení v školskom roku 2021/2022. 

 

Povinnosti zákonného zástupcu  

● Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a 

pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk 

v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

● Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

● Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré sú v tomto dokumente. 

● Predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) ,, 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.  

V zelených okresoch rodič ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá 

dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, 

v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý 

nepredloží ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola 

nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť po prepnutí okresu do 

oranžovej farby. 

● V prípade, že rodič nepredloží ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak 

považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára 

pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

● Ak si žiak zabudne nedopatrením ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ doma,  

rodič má 3 možnosti: 

- Odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EduPage) 

- Poslať scan vyhlásenia emailom 

- Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej 
usmerňovať  

● Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako  5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní 

z dôvodu ochorenia, musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára 

pre deti dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá 



môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonania 

komisionálnej skúšky. 

● V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku 

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 nemôže 

žiak navštevovať školu. 

● Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. 

 

Odporúčania pre zákonných zástupcov 

● Odporúčame zákonným zástupcom predložiť škole ,,Oznámenie o výnimke 

z karantény“ (web školy). Riaditeľ tak v prípade pozitívneho prípadu na ochorenie 

COVID – 19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných 

a nezaočkovaných žiakov požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no 

zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa to týka. 

Príchod do školy  

● Pri ceste do školy sa žiaci a učitelia riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR 

a pokynmi RÚVZ.  

● Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským 

internátom.  

● Zakazuje sa vstup do školy rodičom a iným osobám. V prípade potreby osobného 

stretnutia s vedením školy, učiteľmi alebo ekonómkou zvoňte pri zadnom vchode 

školy, vypíšte a podpíšte formulár ,, Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“,  dodržiavajte epidemiologické nariadenia – rúško, dezinfekcia, 

odstup. 

● Pri vstupe do budovy školy je povinnosť mať rúško, dezinfikovať si ruky - 

bezdotyková dezinfekcia  a dodržiavať odstup 2 metre. 

● Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom, po vstupe do školy idú priamo k svojej 

skrinke, kde sa prezujú a okamžite sa presunú do triedy podľa rozvrhu hodín.  

● Učitelia a nepedagogickí zamestnanci vstupujú do budovy školy zadným vchodom  

- dezinfekcia pri dverách, dodržiavajú ROR. 

Pobyt v škole 

● Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, ak nie je určené inak 

z nariadenia ÚVZ SR. 

● Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

● V triedach sú žiakom k dispozícii dezinfekčné prostriedky. 

● Toalety v škole sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.  

● Nepedagogický zamestnanec školy nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie 

horných dýchacích ciest v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.  



● Pedagogickí zamestnanci nosia ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích 

ciest v priestoroch školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade 

s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

● Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia vzájomné rozostupy 

medzi žiakmi a rozostupy medzi žiakmi a pedagogickými zamestnancami pri 

výchovno – vzdelávacom  procese. 

● V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, učitelia zabezpečujú  časté a intenzívne 

vetranie.  

● Počas prestávok učitelia zabezpečujú podľa vopred určeného rozvrhu dozor na 

jednotlivých chodbách, s cieľom eliminovať kontakt žiakov rôznych tried. 

● Odporúčame organizovať učiteľom vyučovanie vo vonkajších priestoroch školy, ak 

to počasie dovolí.    

● Telesná a športová výchova bude prebiehať za priaznivých klimatických podmienok 

vo vonkajšom prostredí. V interiéri sa bude realizovať telesná a športová výchova 

v súlade s COVID Automatom pre šport. Žiaci sú povinní si priniesť cvičebný úbor 

vhodný aj do chladnejšieho počasia.  

● Učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel  pri 

kašľaní a kýchaní. 

● Učitelia sledujú priebežne zdravotný stav žiakov  - príznaky Covid 19. 

Odchod zo školy 

● Žiak pri odchode zo školy ide priamo k svojej skrinke, kde sa prezuje a okamžite 

opustí budovu školy rovnakou cestou ako pri jej príchode.  

● V čase zvýšených epidemických opatrení školy je zakázané zdržiavať sa v šatniach 

nad rámec nevyhnutných úkonov (prezutie, odloženie kabátov, študijných 

materiálov a i.).  

● V prípade nepriaznivého počasia sa dochádzajúci žiaci zdržiavajú do odchodu 

autobusu/vlaku vo vymedzených priestoroch šatne. 

 

Výskyt príznakov Covid 19 

 

● Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

Príznaky ochorenia COVID-19 

- Akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré 

pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia 

- Najčastejšie : horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý 

nos 

- Bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka 

- Zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, 

zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov 

● Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude 

umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti – kabinet č.303 a triedny učiteľ 

bude okamžite kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 



V prípade dospelého žiaka, žiak opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím 

rúška a bude upozornený, že má okamžite telefonicky kontaktovať svojho lekára. 

● Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu 

v najkratšom možnom čase s použitím rúška.  

Dezinfekcia priestorov 

● Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha počas vyučovania dvakrát denne – na 3. 

a 6. vyučovacej hodine, prípadne podľa potreby. Tretí krát sa toalety upratujú 

a dezinfikujú po vyučovaní. 

● Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, je vykonávaná minimálne dvakrát denne  

(3. a 6. hodina), prípadne podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

● Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej 

raz denne po vyučovaní. 

● Upratovací personál bol informovaný a poučený o sprísnených podmienkach 

upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov. 

Prerušenie vyučovania v triedach v prípade výskytu ochorenia COVID-19. 

● V prípade výskytu ochorenia u žiakov sa bude vyučovanie prerušovať len  

           v jednotlivých triedach. 

● Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie  

           COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do  10 dňovej karantény (okrem tých, ktorí  

           majú výnimku z karantény). 

● Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti  

           žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje  

           v prezenčnom vzdelávaní. 

● Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe, žiak môže chodiť do školy  

           do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

● Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý  

           na karanténu dohliada. 

Výnimka z karantény 

● Výnimku z karantény si môže uplatniť  neplnoletý žiak prostredníctvom zákonného 

zástupcu, plnoletý žiak a zamestnanec školy za nasledovných podmienok: 

- prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, 

Ag testu, testu na protilátky)  

- sú po aplikácii 2.očkovacej dávky najmenej 14 dní (Pfizer, AstraZeneca, 

Sputnik V) 

- sú po aplikácii 1.očkovacej dávky najmenej 21 dní (Johnson@Johnson) 

- sú po aplikácii 1.očkovacej dávky najmenej 14 dní, ak bola prvá dávka podaná 

v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 



● V prípade, že žiak, alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 

zákonnému zástupcovi, plnoletému žiakovi alebo zamestnancovi, aby o tom 

informoval školu prostredníctvom formuláru ,,Oznámenie o výnimke 

z karantény“(nájdete na webovej stránke školy, v časti Dokumenty – Covid 

usmernenia). 

Prerušenie prezenčného vyučovania v triede. 

● V prípade, že v triede, kde je potvrdené ochorenie COVID-19 u žiaka, má viac ako 

50% žiakov výnimku z karantény, vyučovanie bude prebiehať prezenčne a žiaci, ktorí 

zostávajú v karanténe (nemajú výnimku) sa budú prihlasovať na vyučovanie online 

podľa pokynov vyučujúcich. 

● V prípade, že v triede, kde je potvrdené ochorenie COVID-19 u žiaka, má menej ako 

50% žiakov výnimku z karantény, vyučovanie bude prebiehať pre celú triedu 

dištančne podľa pokynov vyučujúcich. 

Žiaci, ktorí nie sú chorí (na základe uznania lekárom) v čase prerušenia prezenčného 

vyučovania v triede, sú povinní: 

● sledovať informácie o situácii v škole na EduPage EGT 

● v prípade nejasností komunikujú so svojou triednou učiteľkou  

● dištančne sa vzdelávať podľa pokynov vyučujúcich 

● zúčastňovať sa na online vzdelávaní, ak prebieha prenos zo školy podľa pokynov 

vyučujúcich 

● komunikovať  s učiteľom prostredníctvom EduPage, ak sa nedohodne inak 

● naštudovať si učivo z dostupných zdrojov (učebnica, prezentácie a študijný materiál 

na EduPage, príp. iné ) podľa pokynov učiteľa  

● v prípade potreby vysvetlenia učiva kontaktovať vyučujúceho a dohodnúť si s ním 

konzultáciu 

● sledovať zadania a odovzdávať zadané úlohy z jednotlivých predmetov na čas podľa 

pokynov učiteľa 

 

Tento predpis je záväzný pre všetkých žiakov, ich rodičov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov od  1.9.2021 do odvolania. 

 

 

 

V Tisovci 27.8.2021                                               Mgr. Miroslava  Štefániková 

                                                                                           riaditeľka školy 


