ORGANIZÁCIA OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21 V SPŠ J. MURGAŠA
V BANSKEJ BYSTRICI
Časový harmonogram otvorenia školského roka 2. 9. 2020 (streda)
7.45 hod. - vstup ţiakov 2. ročníka
8.00 hod. - vstup ţiakov 3. ročníka
8.15 hod. - vstup ţiakov 4. ročníka
8.30 hod. - vstup ţiakov 1. ročníka

– hlavný vchod
– hlavný vchod
– hlavný vchod
– hlavný vchod

Z dôvodu dodrţiavania protiepidemiologických opatrení bude pri vstupe ţiakom
meraná teplota (odporúčaný ranný filter) a pripravená je aj dezinfekcia rúk.
Vstup a pohyb v interiéri školy je moţný len s rúškom
Ţiaci prvého ročníka budú mať zaradenie do tried uvedené na nástenke vo vestibule
školy a na web stránke školy.
Ţiaci sa presunú z vestibulu do kmeňových tried za dozoru triednych učiteľov
a riadia sa nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kontrola počtu ţiakov,
štátna hymna, (šk. rozhlas)
slávnostný príhovor riaditeľa školy k začiatku školského roka, (šk. rozhlas)
poučenie o bezpečnosti pri práci a školský poriadok školy,
organizačné pokyny pre školský rok 2020/2021,
administratívne práce - doplnenie údajov ţiakov,
semafor základných pravidiel počas COVID-19,
prehliadka školy - ţiaci 1. ročníka

Potvrdenia o návšteve školy a ďalšie tlačivá budú ţiakom potvrdzované
prostredníctvom triednych učiteľov 2. a 3.9. 2020 (streda - štvrtok) na
študijnom oddelení školy.
Pokyny pre ţiakov SPŠ J. Murgaša
1. Kaţdý ţiak si pri vstupe do budovy školy dezinfikuje ruky dezinfekčným
prostriedkom umiestnenom pri vstupe do budovy školy .
2. Kaţdý ţiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy,
ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
3. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa kaţdý deň dve rúška (jedno
náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové
vreckovky.
4. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe ţiaka do školy čestné
prehlásenie (príloha č.1), alebo po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do
strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, ţe
ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie ( príloha č. 2).

5. V miestnosti, v ktorej sa zdrţujú ţiaci z jednej triedy, je zabezpečené časté a
intenzívne vetranie. Túto činnosť kontroluje počas dňa triedny učiteľ.
6. Prestávky medzi hodinami je potrebné realizovať v danej triede pri priamom
vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.
7. Pred školským bufetom je potrebné dodrţiavať odstupy (min 2m).
8. Ţiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, koţná
vyráţka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.
9. Ak ţiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z moţných príznakov COVID-19,
kontaktuje triedneho učiteľa a ten ho umiestni do samostatnej izolačnej
miestnosti a kontaktuje jeho zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne
vyzdvihnú.
10. Ţiaci bez Vyhlásenia o bezinfekčnosti a Zdravotného dotazníka
a vyhlásenia zak. zástupcu sa nebudú môcť zúčastniť otvorenia šk. roka
v škole (triede).

