
Pokyny riaditeľky od 2. 9. 2020 – 16. 9. 2020 v súvislosti s COVID 19.  

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného 
zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Prevádzka školy bude zabezpečená podľa pokynov, usmernenia a odporúčaní Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a RÚVZ podľa zelenej, oranžovej a červenej fázy následovne:  

Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa budú riadiť pokynmi vyvesenými v prietoroch školy na 
Timonovej ul. č. 2 a na Moyzesovej ul. č. 44, ktoré budú na viditeľnom mieste.  

Od 2. 9.  – 16. 9. 2020 bude prebiehať tzv. Ranný filter, kde sa bude merať teplota podľa pokynov RÚVZ 
následovne:  

Ranný filter 

1. Meranie - teplota od 37,2 – 37,5 °C – opakovanie po 5 minútach 
(žiak stojí bokom 2m) 
 
2. Meranie - teplota od 37,2 – 37,5 °C – opakovanie po 5 minútach 
(žiak stojí bokom 2m) 
 
3. Meranie - teplota od 37,2 – 37,5 °C – opakovanie po 5 minútach 

nezúčastňuje sa vyučovania, nasadí si rúško a odíde do izolačnej miestnosti, kontaktuje rodičov, rodičia 
bezodkladne prídu pre žiaka 

Vstup do školy v 2 metrových rozostupoch následovne: 
1. A – 8.00 - teplotu meria p. Nemčoková, dokumenty zbiera p. Jakabová 
1. B – 8.30 - teplotu meria p. Jakabová, dokumenty zbiera p. Kentoš 
 
2. A – 9.00 - teplotu meria p. Kentoš, dokumenty zbiera p. Meščanová 
2. B – 9.30 - teplotu meria p. Meščanová, dokumenty zbiera p. Hrehorová 
 
3. A – 10.00 - teplotu meria p. Hrehorová, dokumenty zbiera p. Lajošová Leck 
3. B – 10.30 - teplotu meria p. Lajošová Leck, dokumenty zbiera p. Tóthová 
 
4. A – 11.00 - teplotu meria p. Tóthová, dokumenty zbiera p. Kačmárová 
4. B – 11.30 - teplotu meria p. Tóthová, dokumenty zbiera p. Kačmárová 
 
5. A – 12.00 - teplotu meria p. Kačmárová, dokumenty zbiera p. Krajňáková 
5. B – 12.30 - teplotu meria p. Kačmárová, dokumety zbiera p. Krajňáková 
 
6. A – 13.00 - teplotu meria p. Krajňáková, dokumenty zbiera p. Fotul 
 
 
Ďalšie pokyny: 

• V priestoroch školy bude pripravená Izolačná miestnosť. Do budovy je vstup povolený iba 
s rúškom a pri vchode do školy budú umiestnené dezinfekčné prostriedky. 



• Žiaci  a všetci zamestnanci školy povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej 
školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy. 

• Povinné dokumenty žiaci a zamestnanci odovzdávajú po meraní teploty - vyhlásenie a zdravotný 
dotazník.  

• Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy (24. 8. 2020) vyplnia dotazník o 
zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. 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.  

vyhlásenie a zdravotný dotazník si stiahnite na web stránke: https://www.konke.sk/oznamenie/ 

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

 
 

Oznam o príznakoch infekcie 
 
Oznam zákonným zástupcom, žiakom a zamestnancom 
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. 

 
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V 
prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa 
žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom. 
 
 
 
 
 
        Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD. v.r. 
        riaditeľka školy 

https://www.konke.sk/oznamenie/

