
Vážení rodiče, milé studentky a studenti,  

V pátek jsme obdrželi z ministerstva pokyny, jak postupovat v následujících dnech při výuce. Kromě 
toho jsme obdrželi i Opatření PES pro oblast školství, kde je přehledná tabulka s postupy, které se 
vztahují k pěti stupňům závažnosti epidemiologické situace v zemi. Oba dokumenty se objeví na 
webových stránkách školy v záložce Aktuality a v záložce Covid-19. Od středy 25. 11. je možno 
prezenčně odebrat oběd ve školní výdejně pro žáky, kteří nastoupili k prezenční výuce. Žáci na online 
výuce mohou odebrat obědy do nosičů ve stanovenou dobu.   

Následující rozpis se může kdykoli změnit dle aktuální epidemiologické situace (PES), pokynů vlády, 
MŠMT či zřizovatele. O změnách Vás budeme včas informovat.  

 

Sobota  21. 11.  
Možnost začít objednávat obědy přes elektronický systém objednávek 
obědů. Je pravděpodobné, že v příštím týdnu ještě nebude k dispozici 
výběr ze dvou jídel.   

Neděle  22. 11.    

Pondělí 
Stupeň 

5 - 
fialový  

23. 11.  
 Distanční výuka pro všechny třídy  

 

Úterý  24. 11.  

 Distanční výuka pro všechny třídy  

 Mezinárodní jazyková zkouška z německého jazyka (DSD 

test) pro přihlášené žáky (MŠMT udělilo výjimku pro účast 

těchto žáků ve škole.)  

Středa  
Stupeň 

4 - 
červený  

25. 11.  

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 První den vydávání obědů ve školní výdejně obědů  

 Výuka seminářů pro maturanty proběhne distančním 

způsobem. Vyučující začne s výukou až v době, kdy budou 

všichni žáci připojeni. (S žáky se domluví dopředu, kdy 

poslední žák dle jízdního řádu dojede ze školy domů.)  

Obě hodiny budou odučeny synchronně.  

 Výuka druhých jazyků proběhne prezenčně v době dle 

běžného rozvrhu s možnými přesuny ve skupinách.  

(Detaily svým skupinám sdělí vyučující jazyka.)  

Čtvrtek  26. 11.  

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 Výuka seminářů pro maturanty proběhne distančním 

způsobem. Vyučující začne s výukou až v době, kdy budou 

všichni žáci připojeni. (S žáky se domluví dopředu, kdy 

poslední žák dle jízdního řádu dojede ze školy domů.)  

Obě hodiny budou odučeny synchronně.  

 Výuka druhých jazyků proběhne prezenčně v době dle 

běžného rozvrhu s možnými přesuny ve skupinách.  

(Detaily svým skupinám sdělí vyučující jazyka.)  



Pátek  27. 11.  

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 Výuka seminářů pro maturanty proběhne distančním 

způsobem. Vyučující začne s výukou až v době, kdy budou 

všichni žáci připojeni. (S žáky se domluví dopředu, kdy 

poslední žák dle jízdního řádu dojede ze školy domů.)  

Obě hodiny budou odučeny synchronně.  

 Výuka druhých jazyků proběhne prezenčně v době dle 

běžného rozvrhu s možnými přesuny ve skupinách.  

(Detaily svým skupinám sdělí vyučující jazyka.)  

Víkend  28. - 29.11.    

Pondělí  
-  

pátek  

30. 11.  
-  

4. 12.  

1. Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují a 1. E  

2. Prezenční výuka pro třídy maturantů  

3. Výuka seminářů a druhých jazyků maturantů bude od 

tohoto dne řešena dle pokynů MŠMT, na které zatím 

čekáme.  
4. Prezenční výuka pro 2. E  

Víkend  5. - 6.12.    

Pondělí  
-  

Pátek  

7. 12. – 
11.12.   

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují a 2. E  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 Prezenční výuka pro 1. E  

Víkend  12. -13.12.    

Pondělí  
-  

Pátek  

14. – 18. 
12.  

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují a 1. E  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 Prezenční výuka pro 2. E  

Víkend  
19. – 20. 

12.  
  

Pondělí  
-  

úterý  

21. – 22. 
12.  

 Distanční výuka pro třídy, jejichž žáci na jaře 2021 

nematurují a 2. E  

 Prezenční výuka pro třídy maturantů  

 Prezenční výuka pro 1. E  

Vánoce  

  

Další informace:  

1. Všechny osoby přítomné ve škole se řídí již dříve vydaným hygienickým manuálem. 
(Dodržujeme pravidlo R-R-R. Rouška-Ruce-Rozestupy). Vstup do školy je bez roušky 
zakázán. Roušku je nutno nosit po celou dobu vyučování. Při vstupu do školy, do třídy, 
po použití toalety, před vstupem do jídelny atd. je nutné si umývat a dezinfikovat ruce. 
Žáci z různých tříd se nesmí seskupovat. Vyučující má vždy také nasazenou roušku. Ve 
výjimečných případech u jazykové výuky může vyučující použít průhledný ochranný 



štít, aby si mohl roušku sundat. V takovém případě musí dodržet odstup od nejbližšího 
žáka nejméně 2 m.  

2. Je zapotřebí zachovat tzv. homogenitu tříd a skupin. Homogenitu tříd a skupin 
v seminářích zajistíme pro dny od 25. 11. do 27. 11. tak, že nebudeme učit semináře 
prezenčně, ale výjimečně distančním způsobem. Od 30. 11. bude výuka seminářů a 
druhých jazyků maturantů řešena dle pokynů MŠMT, na které zatím čekáme.  

3. Při vydávání obědů je třeba dodržovat přísné hygienické zásady. Při čekání ve frontě 
před jídelnou udržují jednotlivé třídy odstup nejméně 2 m. Sedají si po třídách ke 
stolům na místa, která mají židle (max. 4 židle u jednoho stolu). Židle se nesmí 
přesunovat k jiným stolům. Mezi dvěma stoly musí být prostor 1,5 m. V případě 
dlouhého stolu je v prostoru 1,5 m vyblokována možnost k sezení, a to vizuálně a také 
tím, že zde není dána k dispozici židle. Žáci jedné třídy si sedají k sousedním stolům, 
pokud možno co nejdále žákům jiné třídy. Žáci si nesmí sedat ke stolu s žáky jiné třídy.  

4. Pro žáky v distanční výuce bude oběd k dispozici pouze do nosičů. Tyto budou moci 
býti naplněny pouze v době od 13.30 do 14.00 hodin.  

5. Pro žáky v prezenční výuce bude oběd k dispozici dle jejich běžného rozvrhu.  
6. Prezenční výuka TV a HV bude probíhat dle rozvrhu hodin, ale pouze v teoretické 

rovině – tedy žáci nesmějí zpívat a cvičit.  
7. Pro žáky, kteří se nebudou před Vánocemi účastnit prezenční výuky, platí, že se mohou 

zúčastnit individuálních konzultací po předchozí domluvě s vyučujícím.   
8. Uprostřed každé hodiny zajistí vyučující 5minutové důkladné větrání nejlépe velkými 

okny. O přestávce zajistí 5minutové větrání odcházející vyučující. O přestávce větráme 
pouze větračkami, abychom zamezili úrazům.  

9. Žáci tříd s prezenční výukou (+ žáci skládající v úterý 24. 11. DSD testy) budou svými 
třídními učiteli (vyučujícími německého jazyka) upozorněni, že se mají dobře obléci, 
(teplý svetr, mikina atd.). Škola je již vytápěna, ale důkladná větrání zajistí, že zde bude 
tak jako tak chladno. Žáci nedostatečně oblečení budou posláni domů. V případě, že si 
žák zapomene doma přezůvky, může zůstat v obuvi, ve které přišel do školy za 
podmínky, že si ve vrátnici zakoupí jednorázové návleky v hodnotě 4 Kč/pár.   

10. Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v odůvodněných případech za 
podmínek, že se minimalizuje jejich styk s žáky.   

Věřím, že všichni pochopíme závažnost situace a budeme se výše uvedenými zásadami řídit.  

Přeji Vám a Vašim rodinám hodně zdraví.  

 

M. Kocháňová 

 
 
 


