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Riaditeľka SZŠ Prievidza vydáva tieto pokyny, upravujúce podmienky  strednej školy  na obdobie 

školského roku 2020/2021 vo veciach 

- prevádzky a vnútorného režimu strednej školy,  

- podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní vrátane 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri  praktickom vyučovaní (odbornej praxi a odbornom 

výcviku). 

 

Prevádza a vnútorný režim strednej školy 

Zelená farba COVID-semaforu: 

Vyučovanie prebieha bez zmien. 

Žiaci aj zamestnanci (pedagogickí a nepedagogickí) používajú počas celého pobytu na pracovisku 

ochranné rúška alebo iné prekrytie úst a nosa.  

Ak si žiak zabudol priniesť ochranné rúško, poprosí spolužiaka, aby mu ho poskytol (každý žiak má mať 

pri sebe 2 rúška). Ak nikto zo spolužiakov nemá náhradné rúško alebo nie je ochotný spolužiakovi ho 

poskytnúť, požiada o poskytnutie ochranného rúška zástupcu riaditeľky školy.  

Ak si ochranné rúško zabudol priniesť pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec, ochranné rúško 

mu poskytne zamestnávateľ. 

Pri odbornej praxi v NsP Bojnice žiaci používajú ochranný filter (respirátor), ktorý si prekryjú  rúškom. 

Dôsledne sa riadia pokynmi pracovníkov NsP Bojnice. 

Škola zabezpečila ranný filter. Vykonávať ho budú dvaja pedagogickí zamestnanci školy (orientačné 

meranie teploty, dohliadanie na používanie dezinfekcie). 

Žiaci aj zamestnanci sú povinní pravidelne si umývať a dezinfikovať ruky počas vyučovania. 

Dezinfekčné prostriedky sú umiestnené v každej toalete aj v každej triede. 

Dezinfekciu priestorov toaliet vykáva v dopoludňajších hodinách p. školník (?), po vyučovaní p. 

upratovačka. 

Dezinfekciu kľučiek vykonávajú v dopoludňajších hodinách žiaci učiaci sa v jednotlivých učebniach, na 

poludnie a po skončení vyučovania p.upratovačka. 

V prípade výskytu prejavov ochorenia COVID, bude žiak umiestnený do osobitnej miestnosti (vrátnica), 

pričom triedny učiteľ okamžite kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. 

 

 

Tieto pokyny sú platné od 1.9.2020. Zamestnanci boli s nimi oboznámení na pedagogickej rade dňa 

27.8.2020. Môžu sa meniť alebo doplňať v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR a ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. 

 

 

V Prievidzi, dňa 27. augusta 2020 

                        

                                                 ..............................................  

    RNDr. Viera Beňová   

        riaditeľka školy 
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