Coronavírus (COVID-19) informácia a
školy – informácia pre rodičov
a študentov
Všetky austrálske vlády – federálna, štátne a územné – si uvedomujú dôležitosť vzdelávania a sú odhodlané
podporovať výuku študentov počas tejto pandémie COVID-19.
Orgány štátnych a územných vlád a mimovládneho sektoru sú zodpovedné za riadenie a operatívne rozhodnutia pre
svoje školy. V prvom rade kontaktujte, prosíme, svoju školu ohľadne informácií, ako reagujú školy vo vašom okolí na
COVID-19, a držte sa odporúčaní vašich štátnych alebo územných vlád. Nižšie uvedené sú spojenia na internetové
stránky na vaše štátne alebo územné vlády:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Štátne a územné vlády sa zhodli na tom, že rozhodnutia o tom, ako reagovať na COVID-19 v školách, musia byť
založené na odbornom, oficiálnom, celoštátnom a štátnom odporúčaní v oblasti verejného zdravia a vzdelávania.

Znižovanie potenciálneho rizika šírenia COVID-19 v školách
Od 24. Apríla 2020 vydal austrálsky hlavný výbor pre ochranu zdravia (AHPPC) zdravotné odporúčanie(health advice)
týkajúce sa znižovania potenciálneho rizika COVID-19 v školách. Toto praktické usmernenie a odporúčanie bolo
pripravené pre vedúcich škôl, ktorí pracujú s deťmi, rodičov, učiteľov a pomocný personál na ďaľšie znižovanie
relatívne nízkeho rizika prenášania coronavírusu (COVID-19) v školách počas pandémie COVID-19.
V súhrne je potrebné zvážiť zahrnutie nasledovného:
•

Pre rodičov: Ak je vaše dieťa choré, nesmie ísť do školy. Musíte ich nechať doma a preč od ostatných.
Pamätajte na uržovanie fyzického odstupu od iných rodičov a učiteľov, keď ste v škole, vrátane privádzania
a vyzdvihovania svojich detí.

•

Pre deti: povedzte svojim rodičom, pestúnom alebo učiteľom, ak sa necítite dobre.

•

Pre učiteľov: neprichádzajte do práce, ak sa necítite dobre alebo ste v kategórii zraniteľných ľudí.
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•

Pre všetkých dospelých: najväčšie riziko prenášania v školskom prostredí je medzi dospelými. Je nanajvýš
dôležité, aby učitelia a rodičia udržiavali fyzický odstup medzi sebou aj jeden od druhého.

Hygiena
Študentom sa pripomína:
•

Umývať si ruky často a s mydlom a vodou, vrátane pred a po jedle a po použití toalety.

•

Používať dezinfekčný prostriedok na ruky.

•

Zakryť si ústa pri kašli a kýchnutí s ramenonm a s vreckovkou (nie rukami)

•

Ihneď zahodiť použité vreckovky do koša a potom si umyť ruky.

•

Snažiť sa nedotýkať sa úst a tváre.

•

Nedržať sa za ruky alebo potriasať si ruky s inými.

•

Snažiť sa udržiavať viac priestoru ako zvyčajne medzi sebou a ostatnými.

•

Nestáť v rade.

•

Osloviť druhých, ak pociťujete úzkosť.

Posledné ročníky stredných škôl a prijímanie na vysoké školy
Dňa 7. apríla 2020 sa dohodli štátni a územní ministri školstva, že študenti posledného ročníka na stredných školách
(študenti v 12. ročníku) budú môcť tento rok dosiahnuť vysvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania, a že toto
vysvedčenie im umožní prijatie na vysoké školy, ďaľšie štúdium a zamestnanie.

NAPLAN skúška
Ministri školstva štátov a území sa dňa 20. marca 2020 rozhodli, že v roku 2020 sa neuskutočnia skúšky NAPLAN.
NAPLAN skúšky mali prebiehať od 12. do 20. mája 2020.
Rozhodnutie neuskutočniť NAPLAN skúšky v roku 2020 bolo z dôvodov pomoci vedúcim škôl, učiteľom
a pomocnému personálu, aby sa títo mohli sústrediť na zdravie študentov a pokračovanie vzdelávania.
NAPLAN je celonárodné posudzovanie, ktoré skúša schopnosť študentov v troch oblastiach gramotnosti – čítania,
písania a jazykovej konvencie (pravopis, gramatika a interpunkcia) – a v počtoch. Školy vo všetkých štátoch a území
vykonávali NAPLAN v máji každého roku od roku 2008.
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