
Ostatné informácie a pokyny: 

1. Zverejňujeme usmernenia Ministerky školstva SR pre školy a školské zariadenia 

ohľadne koronavírusu:  

Usmernenie_MŠVVaŠ SR - koronavírus         

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 - koronavírus,  

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 - koronavírus,  

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 4 

2. V nasledovných dokumentoch  nájdete odporúčané preventívne opatrenia:  

Preventívne opatrenia 1, Preventívne opatrenia 2. 

3. Prerušenie vyučovania - Riaditeľka Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava oznamuje, že 

zriaďovateľ školy prerušuje vyučovanie na stredných školách Bratislavského 

samosprávneho kraja (týka sa to všetkých žiakov našej školy - v osemročnom, aj 

päťročnom štúdiu) na obdobie od 09. 03 do 13. 03. 2020 (po - pi) . Z tohoto dôvodu 

bude naša škola zatvorená. Ďalšie informácie: www.region-bsk.sk. 

Usmernenie k prerušeniu vyučovania - Dôrazne odporúčame našim žiakom: 

- zdržiavať sa doma a nenavštevovať hromadné podujatia a obchodné centrá, 

- nestretávať sa so spolužiakmi, 

- využiť toto obdobie na samoštúdium, prípravu na písomné maturitné skúšky a 

Testovanie 9, 

- OČAKÁVAŤ ZASIELANIE ÚLOH a TESTOV od vyučujúciich elektronickou 

cestou (Edupage), 

- sledovať webovú stránku školy: www.gympaba.sk, 

- sledovať externú stránku školy: 

www.gympaba.edupage.org.                                                                        

Cieľom tohto usmernenia nie je vyvolávať paniku a znepokojenie, naopak, máme 

záujem na tom, aby sa predišlo šíreniu nákazy a aby sme ochránili nielen žiakov, ale aj 

zamestnancov našej školy. 

4. Výzva: Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci, 

 žiadame Vás, aby ste v prípade, že sa u niektorého žiaka Gymnázia, Pankúchova 

6,     Bratislava objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto 

podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali vedenie gymnázia zaslaním príslušných 

informácií na adresu info@gympaba.sk. Ďakujeme. 

5. Rozhodnutia hlavného hygienika SR ohľadne izolácie v domácom prostredí a zákazu 

verejných podujatí nájdete na www.uvzsr.sk. 

6. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal 

organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. 

Zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z 

postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Dobrovoľnú 

karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za 

nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1 650 €. Viac 

informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 

234. https://www.vlada.gov.sk//upozornenie/ 

7. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o zatvorení všetkých škôl na 

území SR na obdobie 14 dní od 16. 03. 2020. Z tohoto dôvodu pokračujeme vo 
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vyučovaní dištančnou formou. Ďakujeme našim učiteľom a žiakom, že v rámci 

možností zvládajú túto formu štúdia. 

 


