Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 568 511 e-mail: gymuo@gymuo.cz

Pravidla pro vzdělávání od 25. 11. 2020
Od 25. listopadu dochází k postupnému návratu prezenční výuky. Začínají třídy maturitní,
po nich se od 30. 11. přidávají třídy nižšího gymnázia v rotačním systému výuky: nejprve prima
a sekunda, po týdnu je v prezenční výuce vystřídají tercie a kvarta. Dále se bude postupovat dle
pravidel stanovených MŠMT dle aktuálního epidemického vývoje.
Forma výuky a rozvrh hodin:
 Výuka se řídí rozvrhem hodin. Závazná je verze suplování zveřejněná na webu
školy.
 Každý žák je povinen suplování na následující den sledovat a jím se řídit.
 Některé třídy se budou učit prezenčně, jiné distančně. Ředitel školy bude o formě
výuky s předstihem informovat žáky i rodiče.
 Při prezenční výuce bude opět zařazena výuka výchov. Nadále však zatím přetrvává
zákaz zpěvu a sportovních činností.
Pobyt ve škole:
 Do školy mají přístup žáci ze tříd v prezenční výuce, kteří NEVYKAZUJÍ
PŘÍZNAKY infekčního omezení a nejsou v karanténě stanovené KHS.
 Při pobytu ve škole platí POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve všech prostorách
(společné prostory i třídy). Žák disponuje alespoň dvěma rouškami na den a ukládá
je do vhodného neprodyšného obalu).
 Žáci dbají o správnou hygienu rukou: časté MYTÍ A DEZINFEKCE.
 Ve třídách se bude ČASTO VĚTRAT, žáci se proto vybaví vhodným (teplejším)
oblečením.
 Ve společných prostorách (šatny, chodby, …) se žáci zdržují co nejméně a dodržují
bezpečné rozestupy.
 Je ZAKÁZÁN KONTAKT MEZI ŽÁKY Z RŮZNÝCH TŘÍD. Toto platí i pro
výuku seminářů maturantů: budou rozděleni ve dvou učebnách a budou se řídit
pokyny konkrétního vyučujícího.
Školní jídelna:
 Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně. Každá třída bude mít
suplováním JASNĚ STANOVEN ČAS PŘÍCHODU do jídelny. Tento čas je
bezpodmínečné nutné dodržet, jinak nebude žákovi oběd vydán.
 Žáci v distanční výuce se nestravují v jídelně, ale mohou si oběd vyzvednout do
jídlonosiče v době k tomu vymezené (aktuálně 13:45 -14:00 – sledujte pokyny ŠJ).
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