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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok
2020/2021 – aktualizácia od 1.10.2020

Od 1. októbra 2020 je v SR vyhlásený núdzový stav. Počty pozitívnych prípadov zaznamenávajú denné
rekordy, v SR aj v okrese. Ministerstvo vydalo 30.09.2020 aktualizovaný manuál s odporúčaniami pre
organizáciu vyučovacieho procesu. Úrad verejného zdravotníctva od 1. októbra 2020 zakázal až do
odvolania všetkým osobám okrem vymenovaných výnimiek pohyb v exteriéroch, v interiéroch bez
prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa).
Riaditeľ školy vydáva nové pokyny a aktualizuje niektoré časti pandemického plánu školy na
školský rok 2020/2021, a tiež podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove
a vzdelávaní s platnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania:
•
•

•

Na hlavnom vchode do školy sa naďalej vykonáva ranný filter, žiaci sa prezúvajú a
prezliekajú, majú pridelené skrinky v suteréne hlavnej budovy.
Žiaci a zamestnanci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty všade v interiéri školy
(okrem zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám a okrem žiakov so sluchovým
postihnutím)

•
•

Žiaci a zamestnanci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty všade v exteriéri školy,
s výnimkou osôb, ktoré sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre
Škola informuje o vývoji epidemiologickej situácie cez stránku covid2021.iedu.sk
Telesná výchova sa vyučuje len teoretickou formou, v KLU alebo v exteriéri

•
•
•

Neorganizuje sa lyžiarsky výcvik, účelové cvičenia, kurzy, exkurzie, výlety.
Nerobia sa hromadné kultúrne, športové, spoločenské aktivity, stužkové, oslavy...
Nerealizuje sa krúžková činnosť, ak sú na stretnutí krúžku žiaci z viacerých tried

•

Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady
rodičov, rady školy, študentský parlament, senát a pod.) sa koná jedine dištančnou formou.
Praktické vyučovanie, vrátane praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
prebieha riadne podľa školského vzdelávacieho poriadku, so zvýšenými hygienickými
opatreniami, v spolupráci s RUVZ Prievidza a so zamestnávateľmi

•
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