Vážené studentky, vážení studenti,
vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude
možná ve středních školách osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků za účelem
přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.
Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků
dle připravených rozpisů konzultačních hodin, které jsou umístěny na našich webových stránkách.
Uvidíte je po přihlášení do programu Bakaláři ve vašich rozvrzích.
Skupiny nelze v průběhu konzultací míchat. Rozdělení do skupin se týká jen tříd, ve kterých je
celkově větší počet žáků, než je v době konzultací povolený maximální počet žáků ve skupině.
Ochrana zdraví a provoz středních škol se řídí metodikou, kterou vydalo MŠMT dne 2. května 2020
V případě, že patříte do skupiny osob s rizikovými faktory nebo jste přišli do styku v posledních dvou
týdnech s virovým onemocněním COVID 19 či máte jiné příznaky virového nemocnění (horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), měli byste zvážit osobní účast na konzultačních
setkáních. Pokud do školy přijdete, jste povinni dne 11. 5. 2020 odevzdat na vrátnici školy čestné
prohlášení o neexistenci příznaků výše uvedených. Bez čestného prohlášení nebudete vpuštěni do
budovy školy a v tento den se pro vás výuka ruší.
Během cesty do školy a účasti na konzultacích je nutné dodržovat tato základní pravidla:
 při cestě do školy i ze školy se na vás vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními (zakrytí úst a nosu rouškami, rozestupy 2 metry)
 před školou není dovoleno se shromažďovat, opět dodržujte rozestupy 2 metry
 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovodům, každý žák bude
s sebou mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 žáci se po příchodu do školy přezují v šatnách, využívají pouze své skříňky; mohou si zakoupit
návleky
 žáci odcházejí do tříd dle rozpisu konzultací a v lavici sedí pouze jeden žák
 po ukončení konzultací žáci dávají židličky na lavici
Další instrukce k pobytu ve třídě a pohybu ve škole naleznete v příručce Ochrana zdraví a provoz
středních škol.
Školní stravování nebude zajištěno, proto si s sebou vezměte svačiny.
Jistě vás také zajímá, jak bude probíhat hodnocení žáků závěrečných ročníků. Žáci, kteří doposud
nevykonali zkoušky v náhradním termínu za 1. pololetí šk. roku 2019/20, je budou konat v termínu
od 11. 5. – 22. 5. 2020. Konkrétní termíny ZNT si žáci domluví na konzultačních hodinách
s vyučujícími.
Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020 se řídí Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení
výsledků... a Postupem při hodnocení výsledků vzdělávání žáků (metodika).
Věřím, že informace vám pomohou a že zdárně toto pololetí společnými silami ukončíme.
Pokud si nebudete něčím jisti nebo budete potřebovat poradit, obraťte se na své třídní učitele,
případně na mě nebo moje zástupce.
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