Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno
Tel.,fax:035/7731315
Tel.: 035/7731316

www.gljs.sk
E-mail: slovgym@gljs.sk

Opatrenia a pokyny súvisiace s prevenciou nákazy COVID-19
pre obdobie 2.9. – 15.9.2020
Tieto pokyny a opatrenia sú vypracované v súlade s Organizáciou a podmienkami výchovy
a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách
a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 vydaných MŠVVaS SR zo dňa 18.8.2020
a aktualizované 26.8.2020.
Zamestnanci a žiaci Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne sú povinní riadiť sa uvedenými pokynmi.
1. Do budovy školy je povolený len vstup žiakov a zamestnancov školy. Cudzím osobám je
vstup do budovy školy zakázaný.
2. Pri vstupe do budovy školy je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich
do budovy. V rámci ranného filtra bude uskutočňované meranie teploty.
3. Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii
odpadov, dezinfekcii atď.
4. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú pri výchovno – vzdelávacom procese zachovanie
odstupov žiakov.
5. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom.
6. Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými
utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky a
vzduchové sušiče rúk.
7. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší
zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
8. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky
dverí).
9. Dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
10. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a
predmetov.
11. Účasť žiakov na vyučovaní je povinná.
12. Vyučovanie bude podľa upraveného rozvrhu.
13. Triedy nebudú na vyučovacie hodiny delené ani spájané. Žiaci jednotlivých tried sa
nebudú na vyučovacích hodinách premiešavať.
14. Odborné učebne sa nebudú využívať.
15. Telesná výchova sa realizuje do 20.9. jedine v exteriéri.
16. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa) sa do 20.9.
nevyužívajú.
17. Žiaci minimalizujú svoje zhromažďovanie pred školou.

18. V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
19. Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy,
alebo mimo neho podľa podmienok.
20. Prestávky medzi hodinami sa realizujú v danej triede pri priamom vetraní. Počas
prestávok sa žiaci zdržujú v triedach s výnimkou vybavenia nutných záležitostí.
21. Výlety, exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí a ďalšie aktivity podobného charakteru sa
do odvolania neuskutočňujú.
22. Žiaci budú opakovane upozorňovaní na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a
kýchaní.
23. Nepoužívajú sa klimatizačné zariadenia a ventilátory.
24. Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom
pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).
25. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha
č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni
písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (príloha č.5).
26. V škole je vyčlenená miestnosť pre žiakov, ktorým je nariadená okamžitá izolácia.
Miestnosť je určená na izoláciu na nevyhnutne potrebný čas, do doby, kedy príde
po žiaka jeho zákonný zástupca.
27. Školský bufet bude v prevádzke od 7.9.2020.

28. Stravovanie v Školskej jedálni sa uskutočňuje štandardným spôsobom
 je zabezpečené tak, že sa triedy nepremiešavajú,
 žiaci jednotlivých tried budú prichádzať na obed podľa harmonogramu,
 stravníci sa nepremiešavajú ani so stravníkmi inej školy,
 žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory,
 pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné
hygienické pravidlá,
 výdaj jedla sa bude uskutočňovať do troch hodín od jeho prípravy, aby
nemohlo dôjsť k jeho znehodnoteniu.
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