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Príkaz riaditeľky školy 
 
 

 Tieto pokyny sú vydané kvôli ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov 
Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany (ďalej len gymnázium). 
 
Každá návšteva je povinná: 

- ohlásiť sa pracovníčke na vrátnici, 
- zapísať sa do zošita návštev, uviesť meno a priezvisko zamestnanca školy, za 

ktorým prichádza, 
- počkať v priestoroch vestibulu, kým vrátnička ohlási zamestnanca alebo žiaka, 
- je zakázané pohybovať sa po budove školy, 
- vrátnička môže ohlásiť pedagogických zamestnancov a žiakov školy len 

v priebehu prestávok,  
- je zakázané rušiť vyučovanie vstupovaním do učební, 
- je zakázané zdržiavať sa cudzím osobám bez dôvodu v areáli školy, 
- žiaci nesmú prijímať v škole návštevy cudzích osôb. 

 
Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého 
vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 
V súvislosti s vykonaním opatrení kvôli prevencii nákazy COVID-19, s pokynmi 

upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na 
Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM 
v školskom roku 2021/2022 (manuál pre všetky druhy škôl) vydaným MŠVVaŠ SR 
dňa 17. 08. 2021 od 02. septembra 2021 riaditeľka školy     

 
p r i k a z u j e : 

 
1. od  02. 09. 2021 do odvolania: 

- minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou, 
- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 

známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy, 
- pri vstupe do školy vykonávať ranný filter s povinnosťou merať teplotu – 

pedagogickí asistenti, pedagogický dozor a pracovníčka vrátnice, 
- vydezinfikovať ruky -  pri vstupe do budovy – každý žiak, zamestnanec, 

návšteva, 
- do budovy školy môže zamestnanec a žiak vstúpiť len s rúškom, 
- vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný 

len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o 
bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č. 1a), 
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- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) 
hodín využívať predovšetkým dištančný spôsob komunikácie (písomný, 
maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom 
riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok, 

- žiakom a zamestnancom školy povinne nosiť rúško vo všetkých priestoroch 
gymnázia, ak nie je určené inak z nariadení ÚVZ SR, 

- žiak si do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy 
v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), 

- v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, musí byť zabezpečené časté 
a intenzívne vetranie, 

- zabezpečiť dezinfekciu rúk v každej triede a odbornej učebni, 
- zabezpečiť rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy 

a riadiť sa aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas 

celého dňa, najmä z pohľadu dodržiavania rozstupov, 
- organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku  (či už 

v areáli školy alebo mimo neho) podľa podmienok školy a klimatických 
podmienok; telesná a športová výchova sa realizuje predovšetkým 
v exteriéri, 

- hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia a pod.) sa neuskutočňujú alebo 
sa uskutočňujú bez premiešavania tried, 

- rodičovské schôdzky vykonávať dištančnou formou; v prípade, že to nie je z 
prevádzkových dôvodov možné, je potrebné obmedziť kontakt rodičov 
žiakov rôznych tried, 

- nerešpektovanie príkazu riaditeľky školy bude považované za hrubé 
porušenie príkazu. 

 Z: vedenie školy, všetci zamestnanci školy, žiaci školy, návšteva školy 
 T: uvedený v texte 
 

2. Ďalšie dôležité pokyny - všeobecné: 
- ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-

19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú 
výnimku z karantény), 

- pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú 
zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu 
vyučovania, 

- ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, 
zostáva v karanténe len tento žiak, trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní, 

- ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak 
môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie 
COVID-19, 

- v prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 
rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom 
formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2), 

- v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť 
riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú 
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zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť 
výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok, 

- ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID -19,  je 
nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú, 

- ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu 
v najkratšom čase s použitím rúška, 
Z: riaditeľka školy 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

- obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností (krúžky) voliť tak, 
aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia, 
Z: riaditeľka školy 
T: trvalý 
 

- dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 
Z: všetci zamestnanci školy, žiaci 
T: každý vyučovací deň počas potrebného obdobia dodržiavať hygienicko-
epidemiologické opatrenia 
 

- vyčlenenie priestoru pre účely izolácie žiaka (knižnica na prízemí), u ktorého sa 
vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia 
počas vyučovania, kontaktovať zákonného zástupcu, resp. rodiča a následne po 
opustení miestnosti žiakom vydezinfikovať a vyvetrať miestnosť, 
Z: riaditeľka školy, prevádzkový zamestnanec 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

- zákaz vstupu zákonnému zástupcovi aj cudzím osobám do budovy školy, pokiaľ 
to situácia nevyžaduje;  v prípade nutnosti použijú rúško a dezinfikujú si ruky; 
návšteva sa musí zdržať v predsieni školy a riaditeľka školy rozhodne o nutnosti 
vstupu do priestorov školy. 
Z: riaditeľka školy, pracovníčka vrátnice 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 
 

3. Dôležité pokyny zvlášť pre nepedagogických zamestnancov školy: 
- dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci 

nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne, 
- dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré 

používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a 
podľa potreby (napr. kľučky dverí), 

- upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa 
potreby, 
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- každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 
tri po sebe nasledujúce dni (vrátanie víkendov a sviatkov) prostredníctvom 
EduPage vyhlásenie o bezpríznakovosti, 

- obmedzuje sa pobyt zamestnancov školy v priestoroch zborovne tak, aby 
nedochádzalo k ich premiešaniu podľa možností, 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 
 

- dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 
na školský rok 2021/2022. 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 
 

4. Dôležité pokyny zvlášť pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov: 
- pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 

3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá 
„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1), 

- žiak s príznakmi musí zostať doma, 
- pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára, 
- zodpovednosť za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri 

príchode žiaka do školy a  odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk – R-O-R), 

- rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho 
karanténu dohliada, 

- rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 
vyučovacích dní, 

- pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí 
predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde 
o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok 
zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky, 

- v priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné 
samotestovanie žiakov Ag samotestami v domácom prostredí, 

- v prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas 
školského roka:  

- žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy, 
- rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví 

ďalší postup, 
- rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola 

mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam, 
- rodič musí zabezpečiť pre svoje dieťa a plnoletý žiak pre seba každý deň 

minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) 
a papierové jednorazové vreckovky, 

- v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 
COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku 
školy, 
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- dodržiavať pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy 
na školský rok 2021/2022. 

Z: zákonní zástupcovia, plnoletí žiaci 
T: podľa potreby v súvislosti s epidemiologickou situáciou 

 
5. Pri podozrení na ochorenie: 
- 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 gymnázia, 

- ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19,  je 
nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať 
zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,  

- ak sa u zamestnanca gymnázia objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu 
jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí 
školu v najkratšom možnom čase. 
Z: všetci zamestnanci školy 
T: podľa textu 

 
V prípade pozitívneho žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami 
z Oranžovej fázy. 

 
Výchovno-vzdelavácí proces prebieha v nezmenenej forme. 

 
 
 

V Topoľčanoch 01. 09. 2021    
      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 
       riaditeľka školy 
 

 

 


