Zahájení prezenční docházky studentů 1. – 3. ročníku
Vážení studenti, vážení rodiče. Dovolte, abych vás touto cestou informoval o strategii naší školy, jak zahájíme
prezenční výuku…………………………., tedy jak bude vypadat váš návrat do školních lavic.
Úvodem vám musím bohužel s lítostí všem sdělit, že komický scénář, který již týden všechny školy a ředitele řeší, a
který se vinou naprosto prazvláštního rozhodnutí MŠMT, stal realitou, mě nutí učinit ještě více tragikomičtější
rozhodnutí, než je samotný datum nástupu v podání MŠMT. Věřím, že všichni chápete níže popsané okolnosti, a
více bych to raději nekomentoval.
Po a Út 24. a 25. května musíme z důvodu personálních, ale i prostorových pro zabezpečení společné části
maturitních /státní část/ zkoušek udělit ředitelské volno, což skoro po osmi měsících zní skutečně zvláštně. Nelze
ale jinak.
Skutečná výuka dle klasického RH, který znáte od 1. září 2020, započne ve středu 26. května výukou všech tříd 1. –
3. ročníku. I tak bude úplný úvod provázen opatřeními, které jsou zatím nutné z hlediska covid bezpečnosti, a které
nelze nerespektovat. Níže je tedy uveden sled činností od zahájení prezenční výuky.
1. ST - 26. 5. zahájí třídy výuku dle klasického RH
2. Ve všech prvních hodinách, ať dělených, či nedělených musí být provedeno samo testování všech studentů
Ag testem, který má škola k dispozici. Dle instrukcí pedagogů to bude provedeno ve třídách, kde by měla
aktuálně probíhat výuka, pod dozorem učitele, který by vás měl vyučovat. Testy nemusí podstupovat pouze
ten student, který se prokáže platným PCR testem, nebo Ag testem ne starším 7 dní, nebo student, který
již covid prodělal /90 dní/ a má potvrzení od svého praktického lékaře.
3. Pokud se u někoho projeví pozitivní výsledek testů, test zopakujeme a až poté tento student okamžitě
odchází domů, dále přes praktika se objedná na PCR test a poté informuje třídního učitele o výsledku
4. Tato úvodní fáze může trvat nějakou dobu, kterou nelze nyní odhadnou. Proto buďte ukázněni,
spolupracujte s učiteli, ať můžeme co nejdříve zahájit výuku
Všeobecné praktické informace:
1. Forma a způsob vedení výuky. Všichni pedagogové byli na pedagogické radě instruováni v tom smyslu, že
až do pátku 28. 5. budou všechny hodiny, všech předmětů, včetně tělesné výchovy, vedeny „adaptačním“
způsobem, tedy bez zkoušení jakéhokoliv druhu, bez psychické zátěže v duchu postupné „normalizace“ a
přivykání na školní život.
2. Přezouvání. Ano..přezouvat se budete od prvního dne, tedy již od středy na to nezapomeňte!!
3. Stravování – odpověď vám přinášíme na základě nařízení ředitele státní školy …střední škola řemesel, tedy
školy, která jídelnu provozuje. Stravování pro naše studenty 1-3r., kteří zahájí prezenční výuku středou 26.
5. sděluji, že možnost stravování bude nejdříve od ČT 27. 5. s tím, že student, který bude oběd chtít na tento
den nebo i další školní dny, si zakoupí v hotovosti ve středu 26. 5. stravenky v jídelně u okénka vedoucí školní
jídelny. Takto bude stravování fungovat až do konce školního roku. Od nového školního roku přejdeme na
zaběhnutý systém plateb inkasem.
4. Komunikace – Zásadně komunikujte o všech provozních věcech, které jsou spojeny se zahájením prezenční
výuky, s třídními učiteli, prostřednictvím mailu, telefonu, ale pochopitelně nyní již i třídních skupin Office,
tedy jak jste zvyklý a jak je to efektivní.
5. Komunikace s ŘŠ prosím omezte na nutné minimum z důvodů realizace mimořádně rozsáhlého přijímacího
řízen.
Opatření:
1. Nezapomeňte na stále platná opatření, která se týkají používání ochrany úst a nosu. Školu jsme vybavili
moderními automaty na desinfekci rukou, a to jak na chodbách, tak i sociálních zařízeních.
2. V prostorách, kde může docházet ke kumulaci osob /šatna, jídelna apod./ dodržujte patřičné odstupy
3. Škola zajistila pravidelnou desinfekci častých kontaktních míst a prostor, které se vyznačují vysokou
frekvenci pohybu osob a také častých dotykových ploch…vše v rámci maximálně možného.
Těšíme se na váš návrat do školy a věříme, že to je signál návratu k normálnímu způsobu našeho školního i běžného
života.
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