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Vážení rodičia, milí žiaci, 

  

zasielame Vám informácie, ktoré sa týkajú hygienicko - epidemiologických opatrení na našej 

škole EGJAK platné od 1. 9. 2020 v súvislosti s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID - 

19. Informácie  boli  spracované  na základe Manuálu  pre stredné školy, ktorý  upravuje 

organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 

2020/2021, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ na svojej internetovej stránke.  

  

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických 

opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú 

upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, 

pracovnoprávnych a ďalších predpisov. (https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf)  

  

Školský rok 2020/2021 otvoríme v budove školy dňa 2.9.2020 podľa nasledovného 

harmonogramu: 

  

8.00 - 8.30 hod. - vstup žiakov do budovy školy dvomi vchodmi podľa harmonogramu za 

dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení: 

                               

Vstup vľavo      7.50 hod. -  Sekunda, Tercia               Vstup vpravo   7.50 hod. - II.A, II.B 

                          8.00 hod. -  Kvarta, Kvinta                                          8.00 hod. - III.A, III.B 

                          8.10 hod. -  Sexta, Septima                                          8.10 hod. - IV.A, IV.B 

                          8.20 hod. -  Oktáva, V.A                                             8.20 hod. - Príma, I.C 

                          8.25 hod. -  I.A, I.B 

  

Trieda V.B vstupuje samostatne do vedľajšej budovy školy -  do  svojej  kmeňovej učebne od 

8.00 - 8.25 hod., učitelia vstupujú do budovy školy hlavným vchodom.     

  

Žiaci prímy a I. A, I.B, I.C sa zhromaždia v rozostupoch na školskom dvore v čase od 8.00 - 

8.20 hod., na dverách školy si prečítajú triedu do ktorej sú zaradení a meno triedneho učiteľa, 

ktorý si svojich žiakov triedy prevezme zo školského dvora o 8.20 hod. a spoločne vstúpia do 

budovy za dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení. 

  

Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky, vyplnené a podpísané 

obidve tlačivá pre každého žiaka zvlášť (t.j. Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka  a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka). 

Všetci žiaci školy si vo svojich kmeňových učebniach vypočujú hymnu, príhovory riaditeľa 

školy a duchovného správcu prostredníctvom školského rozhlasu, oboznámia sa s hygienicko - 

epidemiologickými opatreniami EGJAK, platnými od 1.9.2020 a triednemu učiteľovi nahlásia 

záujem o stravovanie v školskom roku 2020/2021. Po skončení, cca o 11.00 odchádzajú 

domov. Žiaci sa budú stravovať od 3.9.2020. 
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Vo   štvrtok  3.9.2020  majú všetci  žiaci  školy 1.vyučovaciu hodinu TRH  (triednickú hodinu),  

od 2.vyučovacej hodiny sa žiaci školy učia podľa rozvrhu platného na školský rok 2020/2021, 

okrem žiakov I.A, I.B, I.C a prímy, ktorí majú plánovaný adaptačný program. Ďalšie pokyny 

žiakom oznámia triedni učitelia. 

  

Milí žiaci, prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení, zodpovedné správanie počas 

vyučovania aj počas prestávok, aby sme spoločnými silami minimalizovali riziko šírenia 

nákazy a zbytočne neohrozovali zdravie seba a iných. 

  

Milí rodičia, prosíme Vás o spoluprácu v rámci dodržiavania hygienicko - epidemiologických 

opatrení,  úzky  kontakt  s triednym  učiteľom  v  rámci poskytovania   dôležitých    informácií 

v prípade   respiračného   ochorenia   dieťaťa,  alebo  aj   podozrenia na ochorenie COVID - 19 

u dieťaťa. 

  

Veríme, že sa nám spoločnými silami a s Božou pomocou podarí úspešne a v zdraví zvládnuť 

školský rok 2020/2021. 

 

  

V Košiciach dňa 24.8.2020 

 

        Ing. Jozef Krištan, v.r. 

                  riaditeľ  

  

 

 
 

  
 

 


