
 

 

 

 

Smernica riaditeľky školy k prevencii šírenia koronavírusu COVID - 19 
 

1. Nevyvolávame paniku a nešírime paniku. 
2. Dodržujeme základné hygienické zásady. 
3. Sledujeme svoj zdravotný stav. 
4. Riadime sa vydanými pokynmi. 
5. Pri návrate z oblasti, kde sa vyskytuje koronavírus informujeme bezodkladne 

riaditeľku školy.  
 
A. Žiaci školy 

1. Sledujú svoj zdravotný stav a v prípade zdravotných problémov bezodkladne  
kontaktujú triednu učiteľku/učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca. 

2. Pri kašlaní si zakryjú ústa a nos  papierovou  vreckovkou, ktorú po použití 
vyhadzujú do koša. 

3. Umývajú si ruky mydlom, najmä pred jedlom a po použití WC aspoň 20 sekúnd 
alebo použijú dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. 

4. Nedotýkajú sa očí, nosa a úst neumytými rukami. 
5. Nepoužívajú spoločne fľaše alebo iné nádoby na pitie. 
6. Vyvarujú sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích 

ciest, a ktorí majú aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: 
- horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť... 

 
B. Zákonných zástupcov žiakov žiadame o spoluprácu: 

1. V prípade zdravotných problémov v rodine nepodceňujte situáciu a neposielajte 
syna/dcéru do školy. 

2. Ak Vás budeme kontaktovať z dôvodu zdravotných problémov Vášho 
syna/Vašej dcéry, žiadame Vás, aby ste svojho syna/svoju dcéru vyzdvihli zo 
školy v čo najkratšom čase. 

3. V prípade nariadenej karantény vo Vašej rodine nás okamžite informujte na tel. 
čísle 045/67 333 94!!!! 

 

C. Pedagogickí zamestnanci 
1. Poučia žiakov s touto smernicou a  v prípade potreby s ďalšími prijatými 

opatreniami. 
2. Sledujú zdravotný stav žiakov a na základe žiadosti žiaka alebo svojho 

rozhodnutia kontaktujú zákonných zástupcov. 
3. Pripomínajú žiakom nutnosť dodržiavania hygienických zásad. 
4. O všetkých skutočnostiach v súvislosti s prevenciou  šírenia koronavírusu 

COVID- 19 v SSOŠT informujú riaditeľku školy. 
5. Triedni učitelia  nahlásia na sekretariát aktualizované tel. čísla zákonných 

zástupcov žiakov. 
 
D. Nepedagogickí zamestnanci 

1. Zabezpečujú upratovanie v plnom rozsahu svojej pracovnej náplne a pokynov 
zástupkyne pre TEČ s použitím antibakteriálnych prostriedkov (upratovačky  v 
spolupráci so školníkom, v dielňach v spolupráci s údržbárom). 

2. Dopĺňajú mydlo v triedach, dielňach a na WC. 

 
        V Žiari nad Hronom 02. 03. 2020                             RNDr. Beata Tóthová 

riaditeľka školy

 


