Milí oktaváni,

již příští týden se otevírá možnost vaší přítomnosti ve škole na přípravě k maturitě v podobě
konzultačních hodin. Proto vám touto zprávou sděluji informace o obnovení osobní přítomnosti žáků
ve škole a jejích podmínkách. Vzhledem k tomu, že je účast z vaší strany dobrovolná, potřebujeme
z organizačních důvodů vědět váš počet pro každý konzultační seminář. Kontaktujte tedy prosím vždy
učitele vašich maturitních předmětů s dostatečným předstihem (minimálně do 17 hod. odpoledne
předcházejícího dne před uskutečněním semináře o vaší zamýšlené přítomnosti či absenci). Pokud by
z vaší strany nevznikl žádný zájem, konzultace bude zrušena. Ministerstvo školství sestavilo manuál
podmínek, které je potřeba dodržet při uskutečňování výuky. Tento dokument je k dispozici v další
příloze a zároveň níže v bodech vytahuji nejdůležitější pravidla. Je naprosto zásadní tato pravidla
dodržovat a prosím tedy o jejich odpovědné naplňování!

-

při cestě do školy, ze školy a před školou je třeba mít nasazenou roušku a dodržovat odstup od
ostatních osob 2 metry
před školou ani ve škole se neshlukovat
před vrátnicí bude umístěn panel s rozpisem učeben, ve kterých budou probíhat konzultace
ve společných prostorách školy je potřeba mít roušku stále nasazenou a dodržovat rozestupy
2 metry (nejméně 1,5 metru)
každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky
po přezutí, případně po příchodu do třídy, musíte použít dezinfekci na ruce
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud od sebe dodrží
vzdálenost 2 metry (nejméně 1,5 metru), při bližším kontaktu se musí rouška nasadit i ve třídě
pro zvýšení bezpečnosti, na žádost kohokoliv přítomných v učebně, vedení školy doporučuje
nosit roušku i v průběhu pobytu ve třídě
při sejmutí roušky si žáci odkládají roušku do sáčku
po ukončení konzultace si žáci dezinfikují nebo umyjí ruce
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do školy
při prvním vstupu do školy žáci podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění
pokud tato pravidla nebudete dodržovat, můžete být z vyučování vyřazeni

Ještě vás chci informovat o ukončení a hodnocení 2. pololetí. Nematuritní předměty jste již ukončili k
datu 30. 4. 2020. Maturitní předměty ukončíte nejpozději do 22. 5. 2020. O klasifikaci vás budou
informovat vaši učitelé. Vysvědčení bude vydáno nejpozději poslední den posledního týdne před
zahájením společné části maturitní zkoušky.
Děkuji za spolupráci a věřím, že vám tato možnost přípravy pomůže ke zdárnému zakončení studia na
naší škole!

Jan Vybíral
ředitel školy

