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Pokyn č. 08/2021 

k  prevádzke školy  od 26.04.2021 

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: 2021/12811:1-

A1810 vydaného dňa 12.04.2021, 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 uvedeného rozhodnutia s účinnosťou od 26. apríla 2021 obnovujem prezenčnú 

formu vyučovania vo všetkých triedach 

v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. Školské vyučovanie v triedach, 

v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie 

(napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva vyučovanie naďalej mimoriadne 

prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu 

prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení. 

 

1. Pred nástupom do školy je povinné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test 

zamestnancov, zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka. 

2. Platnosť testov platí 7 kalendárnych dní podľa COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 

Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku testu 

u žiaka a jeho zákonného zástupcu overuje triedny učiteľ  prostredníctvom EduPage.  

3. Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku 

zamestnanca školy overuje administratívna pracovníčka prostredníctvom EduPage.  

4. Ak sa v škole alebo v školskom zariadení vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na 

COVID-19 u zamestnanca, urýchlene to oznámi riaditeľke školy. 
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5. Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19 u žiaka (alebo bol 

v bezprostrednom kontakte s infikovanou osobou), tak žiak, resp. jeho zákonný zástupca 

uvedenú skutočnosť urýchlene oznámi triednemu učiteľovi a ten to oznámi riaditeľke školy. 

6. Žiak a zákonný zástupca /resp. plnoletý žiak/ sa testuje pred nástupom do školy samostatne, 

prostredníctvom antigénových alebo PCR testov. 

7. Školská dochádzka  

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa 

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa 

týchto podmienok:  

a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu 

netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne 

vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri 

chorobe dieťaťa, 

b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič 

nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z 

učiva daného ročníka,  

c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

8. Zamestnanci školy  

V prípade, že sa zamestnanec školy nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a 

nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:  

• môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, že bude 

zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho 

potrebuje na jeho realizáciu,  

• môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha 

jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy),  

• môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),  

• môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. 

prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce, 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 14.04.2021 

 PaedDr. Miriam Szántóová 

              riaditeľka školy 
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