Dodatok č. 1

k školskému poriadku Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach vydaného dňa 25.6.2019
Školský poriadok sa dopĺňa:
I. Úvodné ustanovenia:
Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v
stredných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa18.8.2020.
II. Všeobecné ustanovenia:
Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.
Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie
skupinových aktivít.
Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
Odporúča sa:
 pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
 minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou,
 zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo
po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni
predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami,
 žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a
interných priestorov školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené
inak z nariadenia ÚVZ SR,
 v miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
 odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či
už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy,
 pri výchove a vzdelávaní, kedy dochádza k premiešavaniu žiakov, odporúčame žiakom
nosiť rúško, vyučovanie seminárov bude prebiehať delenou formou – napr. IV. A prvá
hodina prezenčnou formou, druhá hodina dištančnou formou, IV. B prvá hodina
dištančnou formou, druhá hodina prezenčnou formou,

 odporúčame prestávky medzi hodinami realizovať v exteriéri, alebo v danej triede pri
priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách,
III. Záverečné ustanovenia
Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu
trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie
základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo
školských, hygienických, pracovných a ďalších predpisov.
V prípade porušenia nariadenia týkajúceho sa dodržiavania epidemiologických opatrení
a odporúčaní, bude uplatnený nasledovný postup:
1. Pri porušovaní epidemiologických opatrení bude žiak umiestnený do izolačnej
miestnosti (OL), následne bude prizvaný zákonný zástupca žiaka.
2. Napomenutie triednym učiteľom, s následným zápisom do katalógu.
3. Napomenutie RŠ.
4. Návrh na zníženie známky so správania.
V prípade neúčasti na dištančnom vzdelávaní, bude uplatnený nasledovný postup:
1. Upovedomenie zákonného zástupcu žiaka.
2. Napomenutie triednym učiteľom.
3. Napomenutie RŠ.
4. Návrh na komisionálne preskúšanie.
Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky:
 keď koná rozdielovú skúšku,
 keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy
akceptuje dôvody ako opodstatnené, resp. preskúšanie sa koná na podnet riaditeľky
školy, keď žiak zamešká má nepriaznivú dochádzku do školy, a tým nemá splnené
všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov alebo z iných dôvodov,
 ak žiak koná opravné skúšky,
 pri skúškach v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
 ak žiak zdravotne postihnutý alebo dlhodobo chorý má povolenie na prípravu a
vykonanie skúšok v určených termínoch,
 výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
Žiak, ktorý má na konci II. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže
požiadať (prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie opravnej skúšky.
Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, a
neospravedlní sa najneskôr v deň konania skúšky, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal
vykonať opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z
viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť (zákonného zástupcu) povoliť
opakovať ročník.
Dodatok ku školskému poriadku bol prerokovaný:
- pedagogickou radou dňa 28.08. 2020
- predsedníčkou ŽŠR dňa 02.09.2020

Dodatok vypracovala: PaedDr. Viera Šedíková

Zlaté Moravce, 2.9.2020

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy

