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Pokyny riaditeľa Premonštrátskeho gymnázia na obdobie 22. – 30. júna 2020 
 
 
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12836:1A2110 
zo dňa 16. júna 2020 a na pokyn zriaďovateľa sa od 22.06.2020 do 30.06.2020 obnovuje 
školské vyučovanie na našej škole v nasledujúcej forme: 
 

 Klasifikačná porada sa koná 19. 6. 2020. 

 22.6.2020 (pondelok) majú žiaci študijné voľno. 

 Od 23.6.2020 do 25.6.2020 budú prebiehať triednické stretnutia spojené s 
odovzdávaním učebníc, uprataním skriniek v šatni a triede podľa nasledujúceho 
harmonogramu: 

o 23. 6. 2020 – 1. ročník (2. a 3. ročník má vtedy voľno) 
o 24. 6. 2020 – 2. ročník (1. a 3. ročník má vtedy voľno) 
o 25. 6. 2020 – 3. ročník (1. a 2. ročník má vtedy voľno) 

 Žiaci budú v škole od 9:00 do cca 12:00 hod. Prosím všetkých žiakov, aby si dovtedy 
pripravili učebnice (chýbajúce budú musieť nahradiť) a aby sa v im určenom termíne 
dostavili do školy. Prípadné zmeny, prosím, dohodnúť s triednym učiteľom. 

 26. 6. 2020 (piatok) bude ukončenie školského roka spojené so slávením sv. omše so 
začiatkom o 11:00 hod. Po skončení sv. omše budú žiakom odovzdané vysvedčenia. 

 29. a 30. 06. 2020 bude žiakom udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. 
 
Zároveň pri ceste do školy, zo školy a v škole je potrebné riadiť sa najaktuálnejšími opatreniami 
ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Počas pobytu v škole je potrebné dodržiavať: 

 vstup do budovy je s rúškom,  

 pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk, 

 žiaci sú povinní mať vlastné jednorazové hygienické vreckovky, 

 počas pobytu v triede žiaci a učitelia nemusia mať rúško, 

 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť 
do priestorov školy, 

 žiaci musia priniesť podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti (je prílohou týchto 
pokynov). 

Ďalšie pokyny môžete nájsť na stránkach ÚVZ SR a tiež na 
https://www.minedu.sk/data/att/16651.pdf  
 

 
V Košiciach, 18. 6. 2020 
 

Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. 
Riaditeľ školy   
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