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Riaditeľka Gymnázia, Študentská 4 v Snine v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v súlade s bodom C.13. uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č.857 zo dňa 26. októbra 2005 v nadväznosti na Rámcový plán opatrení pre prípad 

pandémie chrípky v Slovenskej republike, vydáva túto smernicu: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Táto smernica je vypracovaná na podmienky Gymnázia, Študentská 4, v Snine za účelom 

predchádzania a zmiernenia zdravotných, sociálnych a ekonomických následkov vzniku 

pandémie chrípky v Slovenskej republike. 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 
 

(1) Stupne intenzity šírenia nákazy sú:  

     a) sporadický výskyt ochorenia, kedy sa jednotlivé prípady ochorenia vyskytujú 

 roztrúsene, alebo len ojedinele a medzi jednotlivými ochoreniami nie je známa 

 epidemiologická súvislosť, 

     b) epidemický výskyt ochorenia, kedy nastáva nahromadenie ochorení vyvolaných v 

 pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste s rovnakým pôvodcom nákazy, 

c) pandemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k rozsiahlej epidémii s neurčitým  časovým 

a priestorovým ohraničením s postihnutím veľkého množstva ľudí na rozsiahlom území, 

     d) endemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k ochoreniu určitej časti populácie za 

 normálnych okolností bežnému. 

 

(2) Monitorovanie chrípky je sledovanie chorobnosti na chrípku a rozdelenie ochorení 

v ľudskej populácii. 

(3) Profylaxia je systém opatrení, ktoré majú zabrániť samotnému ochoreniu alebo šíreniu 

chrípkového ochorenia. Jedným z najúčinnejších profylaktických opatrení je očkovanie. 

 

Čl. 3 

Činnosť riaditeľky školy v rámci preventívnych opatrení 

 
(1)        Riaditeľka školy každoročne v období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka, 

ak počet neprítomných žiakov v triede prekročí 10% z celkového počtu žiakov, začne sledovať 

a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti žiakov na výchovno-vzdelávacom procese. 

(2)        Riaditeľka školy na požiadanie poskytne informácie podľa odseku 1 zriaďovateľovi školy 

alebo školského zariadenia. 

(3)        Riaditeľka školy v období podľa odseku 3 vykoná nasledovné opatrenia 

a)      poverí triednych učiteľov zabezpečením vzdelávania žiakov so zameraním podľa prílohy 

č.1 v Rámcovom pláne opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike,  

b)      poverí triednych učiteľov priebežnou kontrolou dodržiavania opatrení, 

c)      v záujme zníženia prašnosti prostredia zabezpečí umytie podláh chodieb školy najmenej 

dvakrát denne, a to po začiatku vyučovania a po skončení vyučovania; raz do týždňa 

zabezpečí dezinfekciu podláh, 



d)      zabezpečí pozametanie podláh tried a odborných učební po skončení vyučovania, 

e)     zabezpečí izoláciu žiaka od ostatných žiakov v prípade podozrenia na chrípkové 

ochorenie a bezodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka, 

f)      zabezpečí zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov najmä so zameraním 

na osobnú hygienu žiakov. 

Čl. 4 

Činnosť triednych učiteľov v rámci preventívnych opatrení 
 

(1)     Triedni učitelia  do 15. novembra príslušného školského roka v rozsahu jednej vyučovacej 

hodiny – triednickej hodiny s využitím informácií uvedených v Rámcovom pláne opatrení pre 

prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (Príloha č.1) zabezpečia vzdelávanie detí 

a žiakov so zameraním na:  

a) predchádzanie chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne správanie 

a správanie sa v kolektíve,  

b)      základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia, 

c)      liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia. 

(2) Triedni učitelia v období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka vykonajú 

nasledovné opatrenia: 

a) zabezpečia vetranie tried po každej vyučovacej hodine, 

b) zabezpečia umytie tabule po každej vyučovacej hodine (nie utieranie handrou - kvôli 

prašnosti). 

Čl. 5 

Činnosť riaditeľky školy v čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia 
 

(1)        Riaditeľka školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 

15% z celkového počtu žiakov školy, príjme nasledovné opatrenia: 

a)      po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže  skrátiť 

vyučovaciu hodinu na 40 minút, 

b)    zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých a lyžiarskych kurzov 

a ostatných hromadných školských podujatí. 

(2)        Riaditeľka školy, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou 

prekročí 20% z celkového počtu detí alebo žiakov 

a)      oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 

b)    zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom 

náraste choroby, 

c)     na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší 

výchovno-vzdelávací proces.  

Čl. 6  

Účinnosť 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 2. septembra 2009. 

 
 

V Snine 28. 08. 2009        RNDr. Iveta Lazorová 

              riaditeľka školy 


