Úprava podmienok realizácie vyučovacieho procesu na škole od 16. 09. 2020
Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín platného od 14. 09. 2020.

PRÍCHOD DO ŠKOLY V ČASE OD 07:25 DO 07:50
I.

SKUPINA hlavný vchod okolo vrátnice
príma A, príma B, sekunda, tercia A, tercia B, sexta C, oktáva A

II.

SKUPINA vchod z átria cez šatne
kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B, sexta A, sexta B, septima A, septima B, oktáva B
I. A, II. A, II. B, III. A, IV. A

Žiadame všetkých žiakov, aby do školy prichádzali včas (nie na poslednú chvíľu) a tak
predchádzali zbytočnej kumulácii žiakov pri vstupoch do budovy školy a meškaniu na 1.
vyučovaciu hodinu.
Ranný filter vykonáva určený dozorkonajúci učiteľ.
Žiaci prichádzajúci na 2. a 3. vyučovaciu hodinu vstupujú do budovy školy hlavným vchodom,
absolvujú ranný filter, zaznamenajú príchod do školy na čítačkách pri šatni a presunú sa cez šatňu
do učební.
Ranný filter vykonáva vrátnička.
ELEKTRONICKÝ DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
Príchod do školy
I.
SKUPINA
II.
SKUPINA

-

žiaci používajú čítačku na stene pri vchode vpravo smerom k vrátnici
žiaci používajú čítačky pri šatniach

ODCHOD ZO ŠKOLY
Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci odchádzajú tými istými vstupmi ako prichádzali
ráno do školy.
I.

SKUPINA hlavný vchod okolo vrátnice
príma A, príma B, sekunda, tercia A, tercia B, sexta C, oktáva A

II.

SKUPINA vchod z átria cez šatne
kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B, sexta A, sexta B, septima A, septima B, oktáva B
I. A, II. A, II. B, III. A, IV. A

ELEKTRONICKÝ DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
Odchod zo školy
I.
SKUPINA
II.
SKUPINA

-

žiaci používajú čítačku na stene pri vchode vpravo smerom k vrátnici
žiaci používajú čítačky pri šatniach

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
-

vyučovanie začína prvou vyučovacou hodinou
žiaci septím, oktáv, III. A a IV. A sa riadia podľa zadelenia do seminárnych skupín
po piatej vyučovacej hodine sa preruší vyučovanie kvôli obedňajšej prestávke
šiesta vyučovacia hodina sa presúva na siedmu vyučovaciu hodinu
siedma vyučovacia hodina sa presúva na ôsmu vyučovaciu hodinu
semináre z ôsmej a deviatej vyučovacej hodiny sa presúvajú na deviatu a desiatu vyučovaciu
hodinu
na obed odchádzajú žiaci s určeným pedagogickým dozorom, s ktorým sa z obeda vrátia do
školy
ostatní žiaci sa v čase obedňajšej prestávky zdržiavajú vo svojich kmeňových triedach

NAĎALEJ PLATIA SPRÍSNENÉ HYGIENICKÉ PRAVIDLÁ
-

vstup do budovy školy len s rúškom
dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy
žiaci používajú rúška na vyučovacích hodinách a počas prestávok vo všetkých vnútorných
priestoroch školy
žiaci pri presúvaní sa do pridelených učební podľa rozvrhu hodín dodržiavajú odstup,
zbytočne nevytvárajú na chodbách skupinky, nezhromažďujú sa a zdržiavajú sa v učebniach
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy používajú rúška alebo štíty vo všetkých
vnútorných priestoroch školy počas celého dňa

V Košiciach 14. 09. 2020

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy

