Vážení kolegovia,
v priloženej tabuľke nájdete podrobný harmonogram výdaja obedov pre celú Spojenú školu
Novohradská. Z dôvodu epidemiologických opatrení sme museli pristúpiť k rozplánovaniu obedov
ťažiskovo počas 5., 6. a 7.vyučovacej hodiny, čiže v každej triede denne jedna vyučovacia hodina
odpadne. Pedagóg, ktorý mal danú pôvodne hodinu, bude poverený dozorom v ŠJ. Ak sa nariadenia
ministerstva školstva po 15.septembri zmenia, harmonogram adekvátne upravíme.
V rozpise sú stanovené jednotlivé časy počas dní v týždni. V cieľovej kolónke sa následne
nachádza trieda a meno vyučujúceho/vyučujúcich, ktorí majú danú triedu odviesť do školskej jedálne.
Dozorkonajúcich kolegov poprosíme, aby žiakov v daný čas odviedli do jedálne, pričom kľúčovým
aspektom je, aby sa v chodbe pred šatňami nemiešali jednotlivé triedy. V prípade, že sa v chodbe ešte
nachádza trieda z predchádzajúceho termínu, učiteľ počká, kým vojdú do jedálne a až následne
odvedie svojich žiakov. Poprosíme, aby dozorkonajúci kolega skontroloval, či majú žiaci nasadené rúška
a či si vydezinfikovali ruky pred vstupom do ŠJ. Počká kým si jeho žiaci vyzdvihnú obed a následne sa
buď naobeduje sám alebo sa vráti hore. Ak daná trieda obedovou hodinou končí vyučovanie, žiaci ktorí
nejdú na obed, môžu odísť domov. Podľa vyhradeného termínu môžu vyučujúci prvú časť svojich hodín
odučiť, ale po obede sa žiaci vracajú až na nasledovnú hodinu (v prípade, že obedom nekončia).
V termínoch, ktoré vychádzajú na prestávky medzi hodinami sa môže ojedinele stať, že na obed žiakov
odvedie vyučujúci predchádzajúcej hodiny.
Príklad č.1
Trieda 6.A má určený termín obeda 11:35, t.j. tesne na konci 4.vyučovacej hodiny, čo je
matematika s p. Novotnou. Nasleduje SJL s pani Mrkvičkovou. Triedu má podľa rozpisu do ŠJ odviesť p.
Novotná – tá skontroluje, či majú žiaci nasadené rúška a odvedie ich do jedálne. Na chodbe zistí, že
pred ŠJ ešte stoja žiaci 7.A. Preto svojich žiakov zastaví a počká, kým siedmaci nevojdú do jedálne a až
následne tam vpustí svojich žiakov. Skontroluje, či si žiaci vydezinfikovali ruky a následne počká, kým si
jej žiaci nepreberú obed. Potom odchádza na svoju ďalšiu hodinu. Hodina SJL, ktorú mala v 6.A odučiť
p. Mrkvičková, odpadne.
Príklad č.2
Trieda Sexta má určený termín obeda 13:05, čiže uprostred 6.vyučovacej hodiny. Podľa
rozvrhu majú žiaci sexty nemecký a španielsky jazyk. Dozor majú vykonávať obaja vyučujúci – p.Schmidt
aj p. Malá. Obidvaja si odučia prvú časť svojej hodiny (od 12:40 do 13:00) a následne odvedú svojich
žiakov pred jedáleň, skontrolujú rúška a dezinfekciu rúk. Sexta má ešte 7.hodinu, preto žiaci, ktorí
nemajú obed, počkajú v učebni. Dozorkonajúci počkajú, kým si žiaci ich skupín nevyzdvihnú obed
a následne môžu z ŠJ odísť (prípadne sa sami naobedujú). Žiaci sexty po obede idú na svoju 7.hodinu.
Aj keby sa niektorí stihli naobedovať skôr, nemecký jazyk ani španielčina sa už nebude konať.
V prípade, že sú triedy rozdelené na viacero skupín, ale pridelený je len jeden dozorkonajúci - tento
učiteľ si žiakov vyzdvihne buď v učebniach, alebo sa s nimi dohodne na stretnutí, každopádne do
chodby pred ŠJ vstupujú žiaci len s dozorkonajúcim vyučujúcim.
Triednych učiteľov prosíme, aby s týmto postupom a harmonogramom obedov oboznámili žiakov vo
svojich triedach.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým kolegom za pomoc a veríme, že sa bude situácia čoskoro normalizovať.
S pozdravom
Vedenie školy

