Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v škole
pre školský rok 2020/2021
Žiaci a zákonní zástupcovia
1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako
aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
2. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné,
musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné
prehlásenie (tlačivo na stránke školy).
4. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný
zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo na stránke školy).
5. Žiak musí prísť do školy najneskôr o 7:40 hod. tak, aby bolo možné dodržať začiatok
1. vyučovacej hodiny o 7:50 hod. bez jej narušenia meškajúcimi žiakmi.
6. Do 20.9.2020 nosí žiak rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy.
7. Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.
8. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach, nezhromažďujú sa na chodbách.
9. Na vyučovanie do odborných učební sa žiaci nepresúvajú samostatne. Čakajú na
vyučujúceho v kmeňovej triede a ten ich odvedie do odbornej učebne.
10. Týždenníci v triedach zabezpečia každú prestávku vetranie.
11. Každý žiak si umýva ruky v triede, na toalete a dezinfikuje si ich pri stojanoch na
chodbe priebežne podľa potreby.
12. Na obed sa presúvajú žiaci podľa vypracovaného harmonogramu a pod vedením dozor
konajúceho pedagóga.
13. Predmet telesná a športová výchova sa do 20.9.2020 realizuje v exteriéri a podľa
pokynov vyučujúceho.
14. Ak sa žiak ráno do školy nedostaví pre príznaky, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka je povinný to bezodkladne oznámiť škole.
15. Ak sa žiakovi počas vyučovania zhorší zdravotný stav a pocíti príznaky, ktoré by
mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, okamžite to oznámi vyučujúcemu
na vyučovacej hodine, alebo triednemu učiteľovi.
16. Všetci žiaci školy dodržiavajú pravidlo R – O – R (rúško – odstup – umývanie rúk).
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