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Dodatok č. 3 

k Prevádzkovému poriadku zariadenia – Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku 

4666/7, 058 01 Poprad zo dňa 9.10.2015 

 

Názov organizácie: Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad org. zložka Gymnázium 

Vypracoval: Mgr. Marcela Billichová 

Schválil: Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ školy 

Dátum vyhotovenia dodatku: 24.8.2020 

Číslo: SŠ/2020/000967 

Účinnosť: od 1. septembra 2020 

 

Prevádzka a vnútorný režim Gymnázia v budove na Ul. D. Tatarku 4666/7 na školský 

rok 2020/2021 

 

Riaditeľ Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/,7, Poprad vydáva nasledujúce pokyny, upravujúce podmienky 

vzdelávania a výchovy Gymnázia, Ul. D. Tatarku 4666/7 v Poprade  od 1. septembra 2020 v zmysle vydaných pokynov 

na Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, 

jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021. 

(zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf). 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú 

organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. 

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-

19 pre potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní.  

 

1. Prevádzka školy 

    Ul. D. Tatarku, Poprad 6.50  - 15.30 hod. (pondelok – piatok) 

2. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 
 upratovanie a dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov prebieha 

minimálne dvakrát denne a podľa potreby  

 upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne  trikrát denne a podľa potreby 

 dezinfekcia tried sa vykonáva počas neprítomnosti žiakov po skončení vyučovania 

 toalety sú vybavené tekutým mydlom, dezinfekčnými prostriedkami a papierovými utierkami  

 smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu 

 pri vstupoch do budovy je na dobre viditeľnom mieste dostupný dezinfekčný prostriedok, ktorý slúži na 

vykonanie dezinfekcie rúk každej osoby, ktorá vstupuje do budovy 

 rodičom, zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám žiakov gymnázia je vstup do budovy zakázaný 
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 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), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy 

 zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 

oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020 

 

zodp. ZRŠ, vyučujúci 

 pedagogickí i nepedagogickí pracovníci na pracovisku sú povinní v čase od 2. – 14. septembra 2020  nosiť 

ochranný štít, resp. ochranné rúško, po tomto termíne platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy 

(zelená, oranžová, červená), 

 každý zamestnanec pri vstupe do budovy je povinný vykonať dezinfekciu rúk, 

 v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, bezodkladne telefonicky kontaktuje zamestnanec svojho 

lekára, 

 pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca 
pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – dostupné na  https://www.minedu.sk/24910-
sk/stredne-skoly/ a odovzdajú ho na sekretariáte školy alebo ZRŠ, 

 po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, zamestnanci predkladajú písomné vyhlásenie o tom, 
že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – 
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania – dostupné 
nahttps://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ 
 

 zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 

oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020. 

 

zodp.: ZRŠ,  všetci zamestnanci 

 v každej triede je žiakom k dispozícii tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok, papierové utierky , 

 pri vstupe žiaka do budovy je potrebné vykonať zdravotný filter – dezinfekcia rúk, kontrola 2 ks ochranných 

rúšok, papierových vreckoviek; meranie teploty je len náhodné, resp. v prípade podozrenia, 

 ak sa zistí, že u žiaka sa vyskytujú príznaky ochorenia COVID-19 (napr. zvýšená teplota), prípadne iné 

prenosné ochorenie, žiak sa umiestni do určenej izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktujeme 

telefonicky rodiča, 

 pri prvom nástupe do školy je povinný žiak odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom, zákonným zástupcom – 
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového školského  roka 
2020/2021 – dostupné na  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ a odovzdá ho triednemu 
učiteľovi,, 

 po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predkladá – Vyhlásenie zákonného 
zástupcu o bezinfekčnosti – dostupné na https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ a odovzdá ho 
triednemu učiteľovi, 

 počas obdobia od 2. – 14. septembra 2020 sú 

o  žiaci gymnázia povinní nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy,  

 aktivity sa organizujú tak, aby väčšiu časť dňa trávili žiaci von v areáli školy, pričom aby nedochádzalo k ich 

vzájomnému premiešavaniu, stretávaniu, 

 telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, 

 telocvičňa, posilňovňa  sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú, 

 triedni učiteľ informuje rodiča, zákonného zástupcu o jeho povinnosti bezodkladného informovania 

triedneho učiteľa, resp. riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie 

alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo ak dieťaťu bola nariadená karanténa, 

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
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 zmena uvedených opatrení je možná v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v niektorej fáze (zelená, 

oranžová, červená); uvoľnenie opatrení podľa zelenej fázy je až po 15.9.2020. 

zodp. triedni učitelia 

 

3. Personálne zabezpečenie prevádzky gymnázia 

Prevádzku školy zabezpečujú: 

 vedenie školy 

 THP pracovníci – upratovačky, sekretárka, ekonomický úsek – 4, vrátnička, údržbár, technik 

 25 pedagogických zamestnancov  

 

4. Triedy, učebne, triedni učitelia 

Žiaci sú rozdelení v 14 triedach. 

Trieda Počet žiakov Učebňa Triedny učiteľ 

Kvinta A 18 8 Slotková 

Kvinta B 18 4 Kovalčíková 

1.A 26 7 Slavkovská 

1.B 26 1 Kováčik 

sexta 28 18 Kabirová 

2. A 29 3 Skokan 

2. B 28 23 Šmondrk 

Septima A 22 15 Švarc 

Septima B 22 17 Šmondrková 

3.A 29 9 Grillingová 

3.B 29 5 Dudová 

oktáva 30 2 Brenišin 

4.A 32 11 Roman 

4.B 32 10 Vráblik 

SPOLU 341   
 

5. Nástup žiakov do školy 

Žiadame rodičov, aby žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v škole,  prichádzali 

a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. 

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy 

a pri odchode žiaka zo škôl (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zároveň zabezpečí pre svoje 

dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava vydané pokyny riaditeľa školy, ktoré 

upravujú podmienky prevádzky Gymnázia na Ul. D. Tatarku 4666/7, Poprad na školský rok 2020/2021.  

 

 Pri prvom nástupe do školy je povinný žiak odovzdať vyplnený a podpísaný rodičom, zákonným zástupcom – 
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského  roka 
2020/2021 – dostupné na  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ webstránke školy  a odovzdá ho 
triednemu učiteľovi.  

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
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 Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predkladá – Vyhlásenie zákonného 
zástupcu o bezinfekčnosti – dostupné na https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ web stránka 
školy  a odovzdá ho triednemu učiteľovi 

Rodič, zákonný zástupca v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii 

informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, 

ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným 

regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  

Rodičia, zákonní zástupcovia a iné sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Výnimku 

tvoria rodičia, zákonní zástupcovia, sprevádzajúce osoby žiakov so zdravotným znevýhodnením, pri ktorých sa 

doprovod vyžaduje. Vstup je povolený len s rúškom.  

Žiaci vstupujú do budovy školy každý deň v čase od 6.50 hod. a opúšťajú budovu školy bezodkladne po ukončení 

vyučovania  rovnakým vchodom, minimalizujú stretávanie pred školou a pri skrinkách sa zbytočne nezdržiavajú.  

6. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa realizuje v zmysle zverejneného  rozvrhu a informácií o suplovaní 

v prípade potreby. Rozvrh hodín pre všetkých žiakov je zverejnený na webovej stránke školy www.ssdtpp.sk 

a prostredníctvom EDUPAGE. O prípadnom suplovaní alebo zmenách vyučovania budú rodičia i žiaci informovaní cez 

EDUPAGE a web školy.  Učitelia zapisujú preberané učivo do elektronickej triedne knihy a evidujú dochádzku žiakov.  

Aktivity sa organizujú tak, aby podľa možnosti nedochádzalo k ich vzájomnému premiešavaniu, stretávaniu. Triedy sa 

budú striedať alebo svoju činnosť realizovať oddelene. 

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, telocvičňa  posilňovňa sa do 20. septembra 2020 nevyužívajú.  

V čase od 2. – 14. septembra sa neorganizujú žiadne spoločné akcie (besedy, hromadné podujatia, výlety, exkurzie).  

Počas obdobia od 2. – 14. septembra 2020 sú 

o žiaci gymnázia povinní nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy,  

o  pedagogickí i nepedagogickí pracovníci povinní nosiť rúško na pracovisku. 

Po tomto termíne platia pre nosenie rúšok pravidlá pre jednotlivé fázy (zelená, oranžová, červená). 

Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet, či spoločných priestorov je organizovaná tak, aby boli 

minimalizované kontakty medzi skupinami, jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.  

Na škole je zriadená izolačná miestnosť pre žiakov, u ktorých sa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, resp. iného 

prenosného ochorenia.  

Zmena organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je vyhradená v prípade, že sa trieda, resp. škola ocitne v zelenej, 

oranžovej alebo červenej fáze. Uvoľnenie vyššie uvedených opatrení podľa zelenej fázy nie je možné pred termínom 

15. september 2020. 

7. Stravovanie v školskej jedálni 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni v súlade s prísnymi hygienickými opatreniami vydanými pre školské stravovanie.  

 pred vstupom do jedálne vykonajú dezinfekciu rúk, 

 stoly sú rozmiestnené v dostatočnej vzdialenosti, 

 stravovanie prebieha podľa osobitného harmonogramu zverejneného pri  rozvrhu, 

 stravu do obedára si môže stravník vyzdvihnúť len v prvý deň neprítomnosti v čase od 13.00 hod. cez zadný 

vchod do ŠJ, 

 ďalšie podrobnosti sú spracované v dodatku č. 2 k Smernici pre stravníkov školskej jedálne pri Spojenej škole, 

Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade zo dňa 27.5.2020. 

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/
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