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Manuálom upraví prevádzku školy a jej vnútorného režimu na školský rok 2020/2021.
Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred
nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení
dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2a).
Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku strednej školy.
Zriadi ranný filter pri vstupe do budovy školy.
V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, postupuje podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA


Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do
strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej 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 riaditeľa školy, ktoré upravujú
podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.



Zabezpečí pre svoje dieťa desiatu, vrátane nápojov v dostatočnom množstve, pretože
prevádzka školského bufetu bude z dôvodu premiešavania sa žiakov a nemožnosti dodržiavať
rozostupy do odvolania pozastavená.



Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do
školy v trvaní viac ako tri dni čestné písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď. príloha).



V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 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 je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak
ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v
školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a
to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU


Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme podľa platného rozvrhu.



Úprava trvania prestávok medzi vyučovacími hodinami:
Hodina
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Začiatok hodiny
7:10
8:00
8:50
9:40
10:40
11:30
12:20
13:15
14:05

Koniec hodiny
7:55
8:45
9:35
10:25
11:25
12:15
13:05
14:00
14:50

Prestávka
5´
5´
5´
15´
5´
5´
10´
5´
5´

Rozpis žiakov jednotlivých tried na obed bude aktualizovaný na ďalší týždeň vždy v piatok
a zverejnený na webovej stránke školy.

MANUÁL GMRŠ V KOŠICIACH
OPATRENIA ŠKOLY KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19





Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na
princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško je povinné používať v celom interiéri školy pre všetkých žiakov školy, pedagogických
i nepedagogických zamestnancov školy, zamestnancov školskej jedálne.
Odstup smerujúci k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít je
povinné dodržiavať v celom interiéri školy.
Čistenie rúk na eliminovanie prenosu infekcie je zabezpečené dezinfekčnými prostriedkami
a jednorazovými utierkami v priestoroch učební, toaliet, ŠJ.

Nariaďujeme:














Minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.
Zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy.
Dezinfekcia rúk osôb dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy.
Predloženie zdravotného dotazníka a čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka zákonným
zástupcom alebo plnoletým žiakom pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení
dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni (príloha).
Povinné nosenie rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.
V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda časté a intenzívne vetranie.
Zdržiavať sa počas vyučovania i prestávok nepretržite v kmeňovej triede pri priamom vetraní s
cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.
Na toaletách využívať mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky.
Realizovať upratovanie a dezinfekciu toaliet minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
Realizovať dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov upratovacím
personálom minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
Zabezpečiť dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci
a ďalší zamestnanci školy nachádzajú najmenej raz denne.
Zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní
odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie:







Zabezpečiť tak, aby sa triedy nepremiešavali. Zabezpečiť úpravu trvania prestávok
a vyučovacieho procesu z dôvodu zabezpečenia plynulého výdaja stravy.
Zabezpečiť po každej skupine 15-minútovú dezinfekciu stolov a dotykových plôch v ŠJ.
Zabezpečiť, aby pokrmy vydával personál ŠJ vrátane čistých príborov. Žiaci si sami jedlo a pitie
nedokladajú a neberú si ani príbory.
Pri príprave a vydávaní jedál zabezpečiť dodržiavanie, zvýšenou mierou, bežných hygienických
pravidiel.
Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho
znehodnoteniu.
Riadiť sa vypracovaným harmonogramom výdaja stravy pre jednotlivé triedy.

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 školy.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí
rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti (šatňa pri telecvični) a škola
bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného
dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s
použitím rúška.
V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy
dokumentu MŠVVaV SR.

Špeciálne usmernenie pri otvorení školského roku 2020/2021 počas obdobia 02.09. – 15.09.2020:








Rozdelenie nástupu žiakov do školy podľa tried v rôznych časových intervaloch.
Pri vstupe do školy vykonávať ranný filter s náhodným meraním teploty.
Telocvičňa a posilňovňa sa do 20.09.2020 nevyužívajú.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a ďalší zamestnanci školy
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).
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť aj počas obdobia.

V Košiciach dňa 20.08.2020

____________________________
Mgr. Ivana Antoniová
riaditeľka školy

