Organizácia vyučovania na SŠ Novohradská a opatrenia v súvislosti s mimoriadnou
epidemiologickou situáciou
platné v dobe od 4. 9. do 16. 9. 2020

Všetci žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:30 do 8:00. Do budovy vstupujú priebežne a plynulo
prejdú do svojich učební nasledujúcimi vchodmi:





Vchod do ŠKD: triedy PYP SJ a PYP AJ
Hlavný vchod zo strany ihriska: triedy MYP, ZŠ a príma až kvarta
Hlavný vchod zo strany Prievozskej ulice: triedy prvého, druhého a tretieho ročníka
a tiež kvinta, sexta a septima
Vstup zo strany jedálne: triedy štvrtého a piateho ročníka, oktáva a IBD programu

Všetci žiaci sú povinní dodržiavať zásady R – O – R
Rúška – Pri vstupe do budovy školy ako aj počas celého vyučovacieho procesu je žiak povinný mať
prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom a druhé rúško mať uložené v skrinke. Rúška sú
povinné aj v učebniach, v triedach PYP 1 – PYP 4 sú vysoko odporúčané.
Odstup – Žiaci sú povinní dodržiavať dostatočné bezpečnostné odstupy, obmedziť fyzické kontakty
a zdržiavať sa aj počas prestávok v učebniach. Pohyb na chodbách treba obmedziť na nevyhnutne
krátky čas. Po skončení vyučovania, resp. po obede sa žiaci nebudú zbytočne zdržiavať v priestoroch
školy ani na školskom dvore.
Ruky – Pri vstupe do budovy školy ako aj pravidelne počas vyučovania je žiak povinný si dezinfikovať
alebo dôkladne umývať ruky.

Rodinní príslušníci (s výnimkou I.PYP SJ a I.PYP AJ) ako aj iné cudzie osoby majú vstup do budovy školy
zakázaný. Toto neplatí pre vopred ohlásené stránky, ktoré sú tiež povinné dodržiavať zásady R–O–R.

Školská jedáleň bude fungovať od 4.9. za sprísnených hygienických opatrení v čase 11:30 – 14:30.
Vstup do jedálne je možný len v ochrannom rúšku (ktoré si žiak zloží až tesne pred konzumáciou) a po
dezinfekcii rúk. Prosíme žiakov (s výnimkou PYP) aby si priniesli vlastný príbor, čím sa urýchli výdaj
stravy. Z dôvodu zabezpečenia časových odstupov medzi triedami budú žiaci všetkých programov
a ročníkov vstupovať do ŠJ v sprievode určeného učiteľa vo vymedzenom čase. S presným
harmonogramom oboznámia žiakov ich triedni učitelia.
Čipy pre výdaj obedov si môžu noví žiaci alebo ich zákonní zástupcovia vybaviť u vedúcej ŠJ p. Evy
Vajdovej v kancelárii dostupnej zvonku zo strany Prievozskej ulice.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka2020-2021 .

