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Dodatek č. 21 Provoz školy od 17.5.2021
Název
Označení:
Počet stran:

Ke Směrnici Covid – 19 Provoz školy v roce 2020/2021
DOD20/2021
1

Účinnost od:
Účinnost do:

17.5.2021
odvolání

Mimořádné opatření MZČR čj. MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN a čj. MZDR 15568/202111/MIN/KAN ze dne 11.5.2021 a Informace z MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze
dne 10.5.2021 platí:
od 17.5.2021 následující:
1. a) Je povolena osobní přítomnost studentů od 1. ročníku až 4. ročník tzn. bude
probíhat prezenční výuka!!!!!, pro konzervatoř a střední školu;
b) 5. ročník a 6. ročník výuka zde bude probíhat distančně ale lze pokračovat
v konzultacích profesor x student a stále platí, že se předem přihlásíte na mail;
c)

pedagogové budou v tomto týdnu učit ve škole jak prezenčně, tak distančně!!!

2.

Školní jídelna je v plném provozu .

3.
Domov mládeže je v plném provozu, ale až od 17.5.2021 tzn. příjezdový den je
pondělí 17.5.202.
4.
Testování :
Studenti pouze 1x týdně a ihned při příchodu (vždy je služba určená k testování) dále
připomínám při pozitivním testu okamžitě opustit budovu a návrat bude pouze s PCR
testem a potvrzení se odevzdává přímo ředitelce!!!
Zaměstnanci, kterých se testování týká, podstupují test, taktéž 1x týdně.
5.
Upozorňuji, že studenti 4. ročníku mají od 17.5.-21.5.2021 Přípravný týden tzn.
nebudou ve škole!
od 24.5.2021 :
1.
dne 24.5.2021 se konají didaktické testy z anglického jazyka od 13:30 hod., proto
platí následující:
Výuka bude probíhat do 12:15 hod.!!! Výuka na L5 může bez problému pokračovat,
v hlavní budově bude zajištěn naprostý klid.
dne 25.5.2021 se konají didaktické testy z českého jazyka od 8:00 hod. do 11:05
hod., a proto platí následující:
Výuka bude probíhat od 12:45 hod.!!!Výuka na L5 může bez problému pokračovat,
v hlavní budově bude zajištěn naprostý klid.
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2.
Osobní přítomnost všech studentů je povolena tzn. pro všechny platí prezenční
výuka!!!
3.

Školní jídelna je v plném provozu .

4.

Domov mládeže je v plném provozu, tzn. příjezdový den je neděle 23.5.202.

Upozorňuji na striktní dodržování hygienických předpisů, nošení respirátorů, včasné
testování atd..
Změny mohou být ze dne na den!!!!
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