Pokyny a podmínky provozu a vnitřního režimu školy od 25. 11. 2020
Pokyny a organizace výuky vychází z pokynů MŠMT ČR a dalších příslušných orgánů státní
správy a aktuální epidemické situace.
Případné změny budou zveřejněny ve formě aktualizace uvedených pokynů.
Od 25. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka OKTÁVY (V8.) a 4.A v tomto režimu:
1. Přístup žáků V8. a 4.A do budovy školy je pouze bočním vchodem (dveřmi naproti učebně
č. 7)
– OKTÁVA (V8.) v 7:40 hod. nebo 9:40 hod., 4.A v 7:50 hod. nebo 9:50 hod.
2. Výuka povinných předmětů probíhá dle rozvrhu a suplování ve vymezených učebnách.
Umístění tříd:
OKTÁVA (V8.)
učebna č. 2
při dělení třídy
učebna č. 4
4.A
při dělení třídy

učebna č. 17
učebna č. 16

3. Prezenční výuka smí probíhat pouze v homogenních skupinách (= spolu jsou pouze žáci
jedné třídy)!!!
4. Prezenční výuka volitelných předmětů probíhá dle rozvrhu a suplování pro jednotlivé třídy
rotačně následujícím způsobem:
Žáci 4.A navštěvují volitelné předměty v týdnu od 25. 11. do 27. 11. 2020
Žáci OKTÁVY (V8.) navštěvují volitelné předměty v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020
Žáci 4.A navštěvují volitelné předměty v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020
Žáci OKTÁVY (V8.) navštěvují volitelné předměty v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020
Žáci 4.A navštěvují volitelné předměty 21. 12. a 22. 12. 2020
Seminář DVU (navštěvují pouze žáci 4.A) probíhá každý týden.
Od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka tříd nižšího stupně gymnázia v tomto režimu:
1. Výuka jednotlivých tříd bude probíhat rotačně dle harmonogramu:
PRIMA (V1.) a SEKUNDA (V2.)

v týdnech

TERCIE (V3.) a KVARTA (V4.)

v týdnech

od 30. 11. do 4. 12. 2020
od 14. 12. do 18. 12. 2020
od 7. 12. do 11. 12. 2020
od 21. 12. do 22. 12. 2020

2. Přístup žáků nižšího stupně gymnázia do budovy školy je pouze levou částí hlavního
vchodu
– PRIMA (V1.) a TERCIE (V3.) v 7:40 hod.
– SEKUNDA (V2.) a KVARTA (V4.) v 7:50 hod.
3. Výuka předmětů probíhá dle rozvrhu a suplování ve vymezených učebnách.
Umístění tříd:
PRIMA (V1.) a TERCIE (V3.)
učebna č. F
při dělení třídy
učebna č. 20
SEKUNDA (V2.) a KVARTA (V4.)
při dělení třídy
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učebna č. 23
učebna č. 25

Ostatní třídy pokračují ve vzdělávání distančním způsobem (VDZ)!
Po celou dobu výuky je nutné dodržovat následující opatření:
1. Žáci si musí dezinfikovat ruce při vstupu do budovy i v učebnách.
2. Po celou dobu přítomnosti ve škole i ve školní jídelně musí mít žáci nasazenu roušku
(s výjimkou konzumace jídla).
3. Žák či zaměstnanec se zvýšenou teplotou a příznaky nemoci (dušnost/pocit ztíženého
dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka trvající déle než dva dny, suchý kašel) nebude
vpuštěn do budovy školy.
4. Nezletilý žák bude izolován, zákonní zástupci si žáka neprodleně vyzvednou ze školy.
5. Zaměstnanec a zletilý žák se zvýšenou teplotou neprodleně opustí budovu školy.
6. Pokud se příznaky nemoci (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem,
horečka, suchý kašel) objeví v průběhu dne
− u nezletilého žáka, bude odveden do karanténní místnosti a zákonní zástupci si žáka
neprodleně vyzvednou
− u zletilého žáka, bude poslán domů.
7. V průběhu každé vyučovací hodiny i během přestávky bude využívaná učebna intenzivně
větrána.
8. Žáci setrvávají pouze ve vymezených učebnách, a to v průběhu vyučování, o přestávkách
i v době polední pauzy.
9. Na dělené hodiny budou z kmenových učeben odvádět žáky vyučující příslušných
předmětů.
10. Vzájemné kontakty žáků různých tříd jsou v budově školy zakázány.
11. Úklid bude prováděn dle manuálu.
12. Výdej obědů se bude řídit harmonogramem, který musí žáci sledovat na suplování.
13. Při čekání na oběd dodržují žáci sociální distanc.
14. Před vstupem do jídelny si žáci řádně umyjí a dezinfikují ruce.
15. Žáci i zaměstnanci dbají pokynů pracovníků školní jídelny.
V Praze dne 24. 11. 2020
Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r.
ředitel školy
Příloha: „Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020“. K nalezení ZDE
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