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Prevádzka a vnútorný režim školy na školský rok 2020/21 

Podmienky  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

Prevádzka školy 

Prevádzka školy bude od 2. 9. v čase od 6:30 – 17:00 hod.  

 Žiaci budú prichádzať do školy v čase 7:30 – 8:00 hod.  

 Žiaci budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej 

domácnosti, pričom sprevádzajúca osoba nevstupuje do budovy školy.  Žiak môže prísť do 

školy samozrejme i sám a sám aj odísť.  

 Pri rannom vstupe do školy bude každému žiakovi odmeraná teplota bezdotykovým 

teplomerom,  vo vestibule školy si každý vydezinfikuje ruky, k čomu slúži stojan s 

bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie s rozprašovačom. 

 Vo vnútorných priestoroch školy žiak nosí rúško všade. 

 Pedagogický, nepedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy nosí rúško 

alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch školy. 

 Po príchode do školy sa žiak prezuje a odloží si veci do skrinky, následne ide žiak priamo do 

triedy. Okrem školských pomôcok, mobilu, rezervného rúška, papierových vreckoviek, nápoja 

a desiaty si žiak nič iné do školy nenosí. 

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

epidemiologickými nariadeniami –použije mydlo v dávkovači. Na toaletách použije rovnako 

mydlo v dávkovači a jednorazové papierové utierky. 

 Vo všetkých miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovací proces, bude zabezpečené časté a 

intenzívne vetranie. 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať 2x denne. Dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa bude 

vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, WC a pod.). 

Minimálne raz denne sa vykoná dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, 

pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú.  

 

Vyučovanie: 

 všetky triedy majú pevný rozvrh vyučovania, ktoré bude prebiehať v čase 8:00-14:10. 

 

Stravovanie v školskej jedálni 

 Výdaj stravy v školskej jedálni na Gymnáziu, Hubenného v Bratislave bude prebiehať v čase 

od 12:30 – 14:30podľa stanoveného harmonogramu.  
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 Pred vstupom do priestorov ŠJ si každý umyje ruky (použije mydlo v dávkovači a papierové 

utierky) alebo si vydezinfikuje ruky použitím stojana s bezdotykovým dávkovačom 

dezinfekcie s rozprašovačom. 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka: 

 Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez tohto vyhlásenia nie je 

možné žiaka do školy vpustiť.  

 Rešpektuje, že 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 základnej školy. 

 Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-

19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, 

ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

 Zabezpečí každý deň pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky v množstve, 

ktoré mu vystačí na celý deň. 

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

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

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v 

tomto dokumente. 

 Rešpektuje zmenenú organizáciu vyučovania ako aj upravený obsah a formu vzdelávania. 

 Zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v 

spoločnej domácnosti, pričom sprevádzajúce osoby sa v areáli školy nepohybujú. 

 Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. 

 

 

 

 

v Bratislave dňa 28. 8. 2020 

 

       Mgr. Jana Mašlejová 

            riaditeľka školy 


