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Pokyn č. 04/2021 

k  prevádzke školy  od 23.02.2021 

Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 

Rimavská Sobota 

vydáva 

 

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-

A1810 vydaného dňa 05.02.2021 a na základe usmernenia zriaďovateľa školy zo dňa 

18.02.2021 nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. 

Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej 

Sobote  

V zmysle uvedených pokynov s účinnosťou od 23. februára 2021 do odvolania 

ruším obnovenie prezenčnej formu vyučovania 

v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda Gymnázia Ivana Kraska – Ivan 

Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota 

a nariaďujem: 

1. Vo všetkých triedach bude naďalej prebiehať dištančná forma vzdelávania. Dištančná 

forma vzdelávania sa realizuje podľa Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020. 

2. Vyučujúci v maturitnom ročníku môže navrhnúť priebežnú alebo celkovú klasifikáciu 

žiakov maturitného ročníka na základe prezenčného preskúšania a riaditeľka školy 

rozhodne o komisionálnom preskúšaní.  

3. Všetkým pedagogickým zamestnancom školy nariaďujem home office, dištančné 

vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie cez Edupage a online 

vyučovanie cez Microsoft teams, v zmysle Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020. 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú v domácnosti vytvorené podmienky pre prácu, 

môžu po dohode s riaditeľkou školy a za presne určených podmienok pracovať zo 

školy, ak to epidemiologická situácia bude umožňovať. Počas home office je učiteľ 

povinný v čase od 7,30 hod do 15,30 hod pracovať, byť k dispozícií vedeniu školy na 
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telefóne. V prípade, že v uvedenom čase si pedagogický zamestnanec nemôže plniť 

svoje pracovné povinnosti, neodkladne o tom upovedomí riaditeľku školy.  

4. Administratívnej pracovníčke a hospodárke školy home office, plnenie si povinností 

podľa pokynov riaditeľky školy v zmysle platnej pracovnej náplne s prihliadnutím na 

mimoriadnu situáciu. 

5. Správcovi počítačových sietí home office, plnenie si povinností v zmysle platnej 

pracovnej náplne, plnenie si povinností podľa pokynov riaditeľky s prihliadnutím na 

mimoriadnu situáciu, najmä však profilaktiku siete cez VPN - kontrolu stavu siete, 

upgrade a kontrolu servera, upgrade a kontrolu PC na diaľku, údržbu sieťových 

prvkov, kontrolu zariadení na dištančné vzdelávanie, prípravu podporných materiálov 

pre online výučbu pre pedagogických zamestnancov školy, priebežnú konzultáciu s 

pedagogickými zamestnancami ohľadom používaných vyučovacích aplikácií. 

6. Školníkovi vykonávanie pracovnej činnosti v zmysle platnej pracovnej náplne na 

pracovisku počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. za podmienky 

dodržania všetkých hygienických predpisov zverejnených na www.uvzsr.sk  

7. Upratovačkám podľa samostatného operatívneho  rozpisu hospodárky školy upratanie, 

dezinfekciu celej budovy školy 1x do týždňa. Riaditeľka školy nariaďuje vykonávanie 

pracovnej činnosti 1 upratovačke na deň v zmysle platnej pracovnej náplne na 

pracovisku počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. za podmienky 

dodržania všetkých hygienických predpisov zverejnených na www.uvzsr.sk 

 

 

2. Pedagogickí zamestnanci pracujú z domu formou home office.  

 

V Rimavskej Sobote, dňa 22.02.2021 

 PaedDr. Miriam Szántóová 

             riaditeľka školy 
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