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Dodatek č. 7 – Pravidla výuky od 7.12.2020 ( PES)
Název
Označení:
Počet stran:

Ke Směrnici Covid – 19 Provoz školy v roce 2020/2021
DOD7/2020
2

Účinnost od:
Účinnost do:

7.12.2020
odvolání

Provoz konzervatoře a střední školy od středy 7.12..2020 dle Manuálu MŠMT ve školním roce
2020-2021 vzhledem ke covid -19, Metodiky pro vzdělávání distančním způsobem a Metodiky
MZ pro nařizování karantény ve školách a Opatření PES pro školství – Stupeň 3 =Stupeň 4;
Pravidla výuky od pondělí 7.12. 2020
Konzervatoř:
od 7.12.2020 – do 18.12.2020
4. a 6. ročník: celotýdenní prezenční výuka v rámci ročníkové skupiny se zajištěním její
homogenity (tj. žáci skupiny se nesmějí prolínat s žáky jiných ročníků a oddělení). Prezenční
výuka platí pro všechny předměty v rámci ročníku kromě výjimek (tj. předmětů ve 4. a 6.
ročníku nadále vyučované distančně): KOH, JEP, SBZ, TEV, SOU, POV.
Dále rotační výuka:
od 7.12. – do 11.12.2020
Nastupuje 1. a 5. ročník: celotýdenní prezenční výuka v rámci ročníkové skupiny se
zajištěním její homogenity (tj. žáci skupiny se nesmějí prolínat s žáky jiných ročníků a
oddělení). Prezenční výuka platí pro všechny předměty v rámci ročníku kromě výjimek (tj.
předmětů ve 1. a 5. ročníku nadále vyučované distančně): KOH, JEP, SBZ, TEV, SOU,
POV.
od 14.12. do 18.12.2020
Nastupuje 2. a 3. ročník: celotýdenní prezenční výuka v rámci ročníkové skupiny se
zajištěním její homogenity (tj. žáci skupiny se nesmějí prolínat s žáky jiných ročníků a
oddělení). Prezenční výuka platí pro všechny předměty v rámci ročníku kromě výjimek (tj.
předmětů ve 2. a 3. ročníku nadále vyučované distančně): KOH, JEP, SBZ, TEV, SOU,
POV.
Nelze prezenčně vyučovat skupiny složené z různých ročníků – tj. zachování homogenní
skupin.
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Střední škola: - se nemění
L1, L2, L3 prezenčně pouze praktická výuka předmětů LAD a OPK ve dnech pondělí, úterý,
středa. Ostatní předměty distančně.
Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 poběží veškerá výuka v režimu distanční výuky.

Informace:
Povinně distanční výuka pokračuje v zavedeném režimu.
Prezenční výuka může být po dohodě nahrazena výukou distanční.
Provoz školy běží v normálním režimu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci:
(ve škole jsou vyvěšeny plakáty s přesnými návody a informacemi)
- nošení roušek ve všech prostorách školy a po celou dobu pobytu ve škole
- učebny pravidelně větrat po 30 minutách
- pravidelná dezinfekce rukou
- je zakázán vstup třetím osobám (např. zákonní zástupci atd.) výjimky jsou popsány
v manuálu
- při prvním příchodu je nutné na vrátnici vyplnit „Čestné prohlášení“
- při příchodu zapsat a při odchodu odepsat (platí pro všechny),
Provoz školy od 6:00 hod do 18:00 hod. (vrátnice)
Zápisy do TK: distanční výuka s poznámkou ‚distanční výuka“, prezenční výuka bez
poznámky – dotazy MgA. Jiří Churáček
Domov mládeže - budou k dispozici Lázeňská 3 i Karlín - běží v normálním režimu.
Příjezdový den je pondělí, odjezdový pátek. Podrobné informace – vedoucí vychovatelka p.
Sedláčková
Školní jídelna
Časy stravování žáků a zaměstnanců ve školní jídelně – informace – vedoucí ŠJ p. Matysová
Zaměstnanci:
11:30 hod –12:00 hod
4.+ 6 ročník
12:00 hod –12:30 hod
1.+ 5 ročník
12:30 hod –13:00 hod
rotační výuka
2.+ 3 ročník
12:30
hod
–13:00
hod
SŠ (LAD+KLA)
13:00
hod
–13:30
hod
Vymezené rozpisy časů oběda určené jednotlivým skupinám mají přednost před časy výuky!
Koordinátor (dohled nad dodržování určených pravidel v době obědů) ve školní jídelně
bude pan Reis.
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Ostatní
Individuální konzultace všech žáků školy s vyučujícími (1 : 1) jsou možné po předchozím
oznámení (stačí emailem) ZŘ. Při příchodu platí povinnost zápisu příchodu a odchodu. Stejná
pravidla platí pro individuální žádosti cvičných hodin žáků.

Tato pravidla platí do odvolání.

Datum:
1.12.2020
1.12.2020

Sestavil:
Mgr. Stanislava Lustyková
Mgr. Jiří Urban

Funkce:
ředitelka školy
ZŘ

Podpis:
Mgr. Stanislava
Lustyková, DiS.

Digitálně podepsal Mgr. Stanislava
Lustyková, DiS.
Datum: 2020.12.01 16:35:52 +01'00'

