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POKYNY RIADITEĽKY ŠKOLY UPRAVUJÚCE PODMIENKY GYMNÁZIA 

MIKULÁŠA KOVÁČA NA OBDOBIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 

V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE A MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ 

 

 V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020, v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu 

Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica č. OU-BB-OS1-2020/005699-036 

zo dňa 17.06.2020 a odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách 

a školských zariadeniach od 22.06.2020 riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 

51, 974 04 Banská Bystrica, PaedDr. Alena Paulová týmto vydáva Pokyny upravujúce 

podmienky Gymnázia Mikuláša Kováča na obdobie do konca šk. roku 2019/2020 v čase 

mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností s platnosťou od 22.06.2020 vo veciach: 

a) Prevádzka a vnútorný režim Gymnázia Mikuláša Kováča do konca školského roku 

2019/2020 v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností. 

b) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Gymnázia Mikuláša 

Kováča v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností. 

 

a) Prevádzka a vnútorný režim Gymnázia Mikuláša Kováča do konca školského roku 

2019/2020 v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností. 

 V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, 

Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica, PaedDr. Alena Paulová obnovuje školské 

vyučovanie v prezenčnej forme s platnosťou od 22.06.2020 pod nasledujúcimi upravenými 

podmienkami prevádzky a vnútorného režimu školy:   

 V súčinnosti so zriaďovateľom sa zabezpečí plynulá prevádzka školy. 

 Všetci pedagogickí zamestnanci nastúpia do prezenčnej práce na pracovisku od 

22.6.2020 v stanovenom pracovnom čase po ukončení Súhlasov s prácou na doma počas 

mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností dňom 15.06.2020. 

 Nepedagogickí zamestnanci školy pracujú v stanovenom pracovnom čase v zmysle ich 

náplne práce s dodržiavaním bezpečnostných a hygienických opatrení ÚVZ SR. 

 Pedagogickí zamestnanci popri vzdelávaní žiakov pracujú na ukončení klasifikácie 

žiakov, prebieha príprava záverečnej klasifikačnej a hodnotiacej porady.  

 Zasadnú predmetové komisie, ktoré zhodnotia 2.polrok školského roka 2019/2020, 

vyhodnotia dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej situácie (klady a zápory, 

problémy, ktoré museli riešiť), identifikujú plnenie/ neplnenie tematických plánov za 

jednotlivé predmety v ročníkoch, v prípade časového sklzu a obsahového a rozsahového 

nesplnenia tematického plánu zapracujú konkrétne opatrenia do nových TVVP na 

nasledujúci šk. rok 2020/2021 do 30.06.2020. 

 V spolupráci so zástupkyňou riaditeľky školy vypracujú stručnú správu o priebehu 

výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a priložia ju ako 

prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.  

 Triedni učitelia skompletizujú triednickú dokumentáciu. 

 Vzhľadom na dobrovoľnú účasť žiakov na vyučovaní v prezenčnej forme sa organizácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje podľa reálneho počtu prítomných žiakov 
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a s prihliadnutím na nasledujúce oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v Gymnáziu 

Mikuláša Kováča, ktoré sú prioritou: výučba čínskeho jazyka, výučba španielskeho 

jazyka, výučba anglického jazyka, samotná socializácia žiakov, výchovné oblasti. 

Telesno-výchovné aktivity sa nevykonávajú vo vnútornom prostredí telocvične, ale 

v externom prostredí. 

 Vyučovanie prebieha v čase od 8:00-13:00. 

 Každý žiak sa po príchode do školy prihlási svojmu triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ 

zaeviduje jeho prítomnosť v škole v Prehľade dochádzky triedy (viď. Príloha č. 1), 

obdobne postupujú aj pri žiakoch, ktorí do školy nenastúpia. Triedny učiteľ odvedie 

žiakov za vyučujúcimi prvých vyučovacích hodín. Vyučujúci koordinujú pohyb žiakov 

po škole, usmerňujú ich do učební, v ktorých prezenčné vyučovanie prebieha 

 Triedni učitelia každý deň aktualizujú zoznamy prítomných žiakov, ktoré do 12:00 

odovzdajú zástupkyni riaditeľky školy spolu s Vyhlásením o zdravotnom stave 

zákonných zástupcov žiakov (viď. Príloha č. 2), plnoletí žiaci vyplnia dokument za seba.  

 Žiaci sú rozdelení do skupín podľa ročníkov a vzdelávacej sekcie (viď. Príloha  č. 3). 

 Vyučujúci vypracujú a zverejnia presný rozvrh vyučovania v jednotlivých skupinách, 

obsah a zameranie vyučovania počas prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu 

v priestoroch školy a určia pedagogických zamestnancov, ktorí sú prítomní na chodbách 

ako dozor (viď. Príloha č. 4). 

 Žiakom, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného výchovno-vzdelávacieho procesu 

zabezpečujú vyučujúci aj naďalej výučbu formou dištančného on-line vzdelávania.  

 Prevádzkoví zamestnanci počas celej pracovnej doby zabezpečujú dezinfekciu 

a hygienu interiéru školy, počas služby na vrátnici kontrolujú príchod a odchod cudzích 

osôb z budovy školy, evidujú návštevu a účel návštevy cudzích osôb a zabezpečujú 

zamkýnanie vchodových dverí podľa Pravidiel prijímania návštev v objekte školy (viď. 

Príloha č. 5). 

  

Stravovanie v Školskej jedálni Gymnázia Mikuláša Kováča s platnosťou od 22.06.2020 sa 

realizuje pod nasledujúcimi upravenými podmienkami prevádzky a vnútorného režimu ŠJ: 

  

 Stravovanie žiakov i zamestnancov školy je zabezpečené v Školskej jedálni v bežnej 

podobe s dodržiavaním bezpečnostných a hygienických opatrení ÚVZ SR. 

 ŠJ pripravuje a vydáva pokrmy nasledovným stravníkom: žiakom Súkromnej materskej 

školy, žiakom Súkromnej základnej školy, žiakom Gymnázia Mikuláša Kováča, 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy,  

 Pre žiakov a zamestnancov prítomných v škole sa výdaj jedla uskutočňuje podľa 

platného Časového harmonogramu výdaja pokrmov v jedálni (viď. Príloha č. 6) 

predloženého vedúcou ŠJ.  

 Preprava stravy do výdajnej školskej jedálne Súkromnej základnej školy Narnia je 

realizovaná v termoportoch a varniciach osobným automobilom Opel Combo, ktoré je 

na toto určené, vozidlo je  každý deň dezinfikované, pred opätovným použitím 

termoportov a várnic sa tieto dezinfikujú. 

 V prípade externých stravníkov je nutné vydávať pokrmy cez výdajné okienko, čím sa 

eliminuje kontakt so školskými stravníkmi. 
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b) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Gymnázia Mikuláša 

Kováča v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností. 

 V zmysle odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v stredných školách 

a školských zariadeniach od 22.06.2020 riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 

51, 974 04 Banská Bystrica, PaedDr. Alena Paulová oznamuje, že každý zamestnanec a žiak 

je povinný:  

 sa pri ceste do školy riadiť najaktuálnejšími opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ 

Banská Bystrica,  

 bezodkladne oznámiť triednym učiteľom a zamestnanci zamestnávateľovi, pokiaľ 

u seba pozoruje príznaky ochorenia COVID-19, pokiaľ žije v spoločnej domácnosti s 

osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s 

takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v 

karanténe, v takomto prípade nie je možné zúčastniť sa prezenčného výchovno-

vzdelávacieho procesu a pracovať v priestoroch školy, 

 mať pred vstupom do budovy vhodnú ochranu horných dýchacích ciest (ochranné rúško, 

šál, šatka), v triedach nie je povinné ochranné rúška nosiť, povinné sú v prípade 

stretávania sa v spoločných priestoroch či na chodbách,  

 vstupovať do budovy len na pokyn osoby sediacej na vrátnici, 

 podrobiť sa námatkovému meraniu telesnej teploty, 

 vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom, aj v prípade, že má nasadené 

ochranné rukavice, 

 nezdržiavať sa na vrátnici dlhšie ako je potrebné, ihneď po vykonanej vstupnej kontrole 

postupovať na vopred určené miesto, 

 používať len svoje písacie potreby a používať len svoje pracovné pomôcky, 

 obmedziť osobný kontakt s ostatnými osobami nachádzajúcimi sa v priestoroch školy, 

obmedziť aj podávanie rúk či iné fyzické kontakty, 

 priebežne si kontrolovať vlastný zdravotný stav (respiračné problémy, kašeľ a pod.), 

 vyvarovať sa dotykov tváre a ochranných rúšok rukami, 

 umývať si ruky mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, resp. použiť 

dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, 

 vyučujúci sú povinní v miestnostiach, kde sa dlhšiu dobu zdržuje viac osôb intenzívne 

a často vetrať.  

 

V súvislosti so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov Gymnázia Mikuláša Kováča 

v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností prevádzkoví zamestnanci: 

 

 zabezpečia dezinfekciu a čistenie interiéru školy v hodinových intervaloch, 

 upratovačky sú povinné každý deň dezinfikovať blok C – ŠJ v pravidelných v intervale 

každú hodinu a pol (o 11:00, o 12:30, o 14:00), 

 dezinfikujú sa kľučky, zábradlie, dievčenské a chlapčenské toalety, batérie na 

umývadlách, dotykové plochy, 

 sú povinní každý  deň dezinfikovať blok E – budova telocvične v pravidelných 

intervaloch o 11:00, o 13:00,  

 sú povinní každý deň dezinfikovať hlavnú budovu – blok A v pravidelných intervaloch 

každé dve hodiny s dodržiavaním Rozpisu sedenia na vrátnici,  

 zabezpečia na dievčenských aj chlapčenských toaletách mydlo v dávkovači,  
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 sediaci na vrátnici sú povinní upozorniť každú osobu o nutnosti nosenia ochrany 

dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) v interiéri školy 

 merajú každej osobe pred vstupom do budovy telesnú teploty a poskytujú dezinfekciu 

rúk podľa Bezpečnostných a hygienických opatrení Gymnázia Mikuláša Kováča, 

Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 

vo všetkých objektoch školy v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností 

(viď. Príloha č. 7). 

 

Stravovanie v Školskej jedálni Gymnázia Mikuláša Kováča s platnosťou od 22.06.2020 

sa realizuje za nasledujúcich podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v čase 

mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností: 

  

 zamestnanci ŠJ sú mimoriadne preškolení v opatreniach, zásadách a postupoch, ktoré 

pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov, školenie je zdokumentované v 

Zázname o školení zamestnancov (viď. Príloha č. 8),  

 zamestnanci ŠJ sú povinní  umývať ruky si mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 

20 sekúnd, používať dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu, 

 zamestnanci ŠJ sú povinní  umývať si ruky pred  odchodom z domu, po pri príchode do 

práce, po každom použití toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred 

prípravou jedla a nápojov, pri prechode z nečistej prípravy pokrmov na čistú prípravu,  

pred a po konzumácii jedla a nápojov, pred odchodom z práce, pri príchode domov, 

 zamestnanci ŠJ sú povinní nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby, 

 zamestnanci ŠJ sú povinní nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst, 

 zamestnanci ŠJ sú povinní zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou 

papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,  

 zamestnanci ŠJ sú povinní pravidelne vetrať uzatvorené priestory,  

 počas pracovnej doby neopúšťať  výrobné priestory 

 zamestnanci ŠJ sa každý deň podrobia meraniu telesnej teploty pri príchode na 

pracovisko bezkontaktným teplomerom,  

 v prípade príznakov, ktoré sú podobné ochoreniu COVID-19, zamestnanec nenastúpi 

do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, 

 z prípravy stravy sú vylúčení zamestnanci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou 

chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo boli s takouto 

osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, túto 

skutočnosť oznámi zamestnávateľovi,  

 za preberanie tovaru zodpovedá vedúca školskej jedálne, v prípade jej neprítomnosti ju 

zastupuje hlavný kuchár, 

 vstup dodávateľov do priestorov zariadenia he zamedzený,  

 obaly z potravín, ktoré je možné vybaliť, sa ihneď likvidujú do odpadu (krabice, fólie 

z veľkoobchodných balení,  

 zamestnanci ŠJ prísne dodržiavajú zásady správnej výrobnej praxe a  systému HACCP 

pri výrobe a manipulovaní s potravinami, 

 pri vstupe do priestoru na prípravu pokrmov (do kuchyne) je vytvorená pracovná plocha 

na vybaľovanie potravín vydaných zo skladu pre zabránenie krížovej kontaminácie 

pracovných plôch v prevádzke, 
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 vedúca školskej jedálne zodpovedá za vedenie dokumentácie HACCP, 

 pred vstupom do jedálne je pre školských stravníkov zabezpečená dezinfekcia rúk 

pracovníkom ŠJ, 

 zamestnanci ŠJ používajú pri výdaji pokrmov jednorazové rukavice a ochranné rúška, 

 výdaj stravy v ŠJ je organizovaný tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali, kým jedna 

skupina školských stravníkov odchádza z budovy jedálne, ďalšia skupina žiakov čaká 

pred budovou pod príslušným dozerajúcim pedagógom,  

 žiakom Súkromnej materskej školy stravu vydávajú zamestnanci ŠJ, zamestnanci 

naberajú polievku, nápoj, šalát a vydávajú doplnky stravy (chlieb, ovocie), príbor je 

zabalený v servítke, 

 pri manipulácii s prideľovaním pokrmov asistuje príslušný pedagogický dozor, deti si 

sami jedlo a nápoje neodoberajú,  

 žiaci Súkromne základnej školy, žiaci Gymnázia Mikuláša Kováča, pedagogickí 

zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci si hlavné jedlo odoberajú  cez výdajné 

okienko, 

 medzi každou skupinou školských stravníkov je určený čas na dôkladnú dezinfekciu 

interiéru ŠJ, najmä stolov, stoličiek, výdajných okienok, dotykových plôch, vrátane 

kľučiek, zábradlia, batérií na umývadlách v dievčenských a chlapčenských toaletách, 

dezinfekciu ŠJ počas dňa zabezpečujú zamestnanci ŠJ a príslušný prevádzkový 

zamestnanec Gymnázia Mikuláša Kováča. 

 

Ak nejaký žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné 

umiestniť ho do izolačnej miestnosti v pavilóne E – budova telocvične a kontaktovať 

zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 

škola informuje RÚVZ Banská Bystrica tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.  

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. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 22.06.2020 

 

 

                                                                                 PaedDr. Alena Paulová 

                                                                                 riaditeľka školy 

 

 


