Organizace školy od 25. 11. 2020
VÝUKA:
Ve čtvrtém stupni protiepidemického systému (PES) bude výuka obecně organizována následovně:
1) U vycházejících ročníků (tzn. 2. ročník oboru Pekař a 3. ročníky ostatních oborů) bude probíhat
prezenčně výuka jak odborného výcviku, tak teorie dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Žáci, kteří
konají individuální praktickou výuku na smluvních pracovištích, se dostaví na tato pracoviště.
2) U nižších ročníků bude probíhat výuka praktického vyučování prezenčně od pondělí do středy,
resp. čtvrtka dle upraveného rozvrhu. Povinná výuka teoretických předmětů bude i nadále
probíhat distanční formou.
3) V příštím týdnu začne prezenční výuka ve středu 25. 11. 2020, a to takto:
a) pro nižší ročníky středa, resp. čtvrtek – odborný výcvik prezenčně, zbytek týdne – teorie
distančně,
b) pro vycházející ročníky – středa – pátek - odborný výcvik + teorie prezenčně.
4) V následujících týdnech, pokud bude trvat 4. stupeň PES, bude výuka probíhat podle bodu 1 a 2.
5) Přesný rozvrh žáci obdrží ve středu 25. 11. 2020 při nástupu do školy.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Stravu je nutné si přihlásit nejdéle do 23. 11. 2020 do 12:00 hodin (p. Štěpánková tel.: 469 674 297,
hstepankova@chroustovice.cz). Pokud žák nemá zaplacenou zálohu na stravování/ubytování, je nutné
tak učinit nejpozději v den nástupu do školy / DM.
Ubytování dojíždějících žáků bude zajištěno od úterý 24. 11. 2020 od 18:00 hodin. Záloha na ubytování
bude za měsíc listopad dle Vnitřního řádu domova mládeže, příloha č. 3 Pokynů k placení stravného a
ubytování snížena na částku 320,- Kč v 1. kategorii a 280,- Kč ve 2. kategorii.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:
Žáci musí být vybaveni dostatečným množstvím roušek. Vhodná je též osobní desinfekce rukou. Roušky
je nutné nosit:
a)
b)
c)
d)

v rámci výuky, přestávek a pohybu v areálu školy vždy,
v rámci stravování s výjimkou přímé konzumace jídla a pití,
v rámci ubytování ve všech společných prostorách domova mládeže a při pohybu v areálu školy,
výjimky z tohoto nařízení jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví v rámci protiepidemických
opatření,
e) žádáme žáky i rodiče, aby důsledně dodržovali veškerá opatření stanovená hygienickou stanicí,
příp. obvodním lékařem při nákaze COVID 19, ale také při nařízené karanténě. V případě, že žák
pociťuje byť lehké příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, do školy se nedostaví a řádně
se omluví prokazatelným způsobem (email, sms…viz Školní řád) třídnímu učiteli a ten bude
považovat absenci za omluvenou,
f) pokud budou u žáka v rámci výuky nebo pobytu na DM zjištěny příznaky respiračního
onemocnění, bude informován zákonný zástupce a žák bude ihned odeslán k léčení do místa
bydliště.

Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel

