Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz
příloha) bude od pondělí 30. 11. 2020 zahájena rotační výuka ve třídách nižšího
stupně víceletého gymnázia podle aktuálního platného drobně upraveného rozvrhu
(viz příloha).
Při rotační výuce bude mít 2.A, 2.B v lichých týdnech prezenční výuku ve škole
a v sudých týdnech distanční výuku doma a 1. ročník naopak v sudých týdnech
prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma.
V rámci prezenční výuky nebude probíhat tělesná výchova, přestože ji v rozvrhu
napsanou uvidíte.
Volitelné předměty (Situační jednání, Biologická praktika, Chemická praktika,
Mluvnická a slohová cvičení, Klasická a digit. fotografie) s ohledem na nehomogenitu
všech skupin nemohou rovněž probíhat prezenčně a jejich výuka pokračuje dále
v režimu výuky distanční.
Rovněž s ohledem na povinnost provádět vzdělávání pouze v homogenních
skupinách dochází ve 2. ročnících ke zrušení dělení tříd na 3 skupiny. Cizí jazyky,
výtvarná a hudební výchova budou vyučovány pouze v celých třídách.
Organizace rotační výuky
1. týden (30. 11. – 4. 12. 2020) a všechny další liché týdny
Prezenční výuka
2.A, 2.B
Distanční výuka
1. ročník
2. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny další sudé týdny
Prezenční výuka
1. ročník
Distanční výuka
2.A, 2.B
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní
jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro
pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru.
Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety
a příchod a odchod ze školy.
Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob
a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.
Organizace školního stravování
Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům,
kteří se stravují ve školní jídelně. Individuálně je možné si standardním způsobem
obědy telefonicky odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin.

