ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19

Turistička i ugostiteljska škola odabrala je model B za odvijanje nastave tijekom epidemije
COVID-19.
Model B podrazumijeva to da učenici prate nastavu dijelom u školi, dijelom na daljinu. Model se
primjenjuje kada su ograničenja takve prirode da prostorni i kadrovski uvjeti ne omogućuju
provedbu obrazovnog procesa u školi bez poštivanja epidemioloških mjera, odnosno kada zbog
ograničenja koja proizlaze iz Uputa HZJZ-a, zbog prostora ili kadrovskih uvjeta, više nije
moguće provoditi nastavu za sve učenike u školi licem u lice.
Razredni odjeli dijelit će se u 2 grupe, jedna grupa će jedan tjedan biti na nastavi u školi, a drugi
tjedan će biti uključena u online nastavu i obrnuto. Kriterij podjele po grupama unutar razrednih
odjela je po stranim jezicima, a određenim prvim razredima po abecednom redu. U slučaju
kombiniranih razreda, učenici se dijele prema smjeru (konobar/slastičar). Smjena 1. i 4. razreda
je prva dva tjedna ujutro, a smjena 2. i 3. razreda je tada popodne. Rotacija smjena se odvija
svaka dva tjedna.
Trajanje sata je skraćeno na 40 minuta, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za dezinfekciju
učionica i ostalih školskih prostorija.
U tom slučaju učenici nemaju obavezu nošenja maski u učionicama, no mogu ih nositi ako
procjenjuju da za tim ima potrebe. Ukoliko nastavnici ili učenici imaju kroničnu bolest ili netko
iz kruga obitelji ima kroničnu bolest, mogu zahtijevati od učenika i/ili nastavnika nošenje maski.
Nastavnicima su osigurane maske s vizirima. I nastavnici i učenici na hodnicima i u zajedničkim
prostorijama (uredi) moraju nositi maske.
Nastavnici mogu tijekom nastave u školi omogućiti grupi razrednog odjela, koja je taj tjedan po
rasporedu na nastavi na daljinu, praćenje nastavnog sata uživo. Druga mogućnost je poslati
učenicima pripreme/zadatke u realnom vremenu koje trebaju riješiti najkasnije do sljedećeg
nastavnog sata, a trebaju potvrditi prisutnost na dan objave materijala.
Izvođenje dodatne i dopunske nastave kao i izvannastavnih aktivnosti iako će se iste, u skladu s
Uputama, za vrijeme epidemije COVID-19, zbog smanjenja rizika, izvoditi isključivo za učenike
istog razrednog odjela ili na daljinu.
Za TZK nije dozvoljeno koristiti Sportsku dvoranu u Gospinom polju, jer naša Škola nije jedini
korisnik i ne možemo osigurati epidemiološke uvjete.
Za sve dodatne informacije:
https://mzo.gov.hr/vijesti/upute-za-sprjecavanje-i-suzbijanje-epidemije-covid-19-vezano-za-radpredskolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2020-2021/3909

https://mzo.gov.hr/vijesti/modeli-i-preporuke-za-rad-u-uvjetima-povezanima-s-covid-19-upedagoskoj-skolskoj-godini-2020-2021/3916

