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Věc: Oznámení

V Praze 5.5.2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT bude i v naší škole probíhat od pondělí 11.5.2020
příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám. Příprava bude probíhat vždy v pondělí a
v úterý ve dvouhodinových blocích, 2 hodiny českého jazyka, 2 hodiny matematiky.
Výuka není určena žákům, kteří jsou již přijati nebo přijímací zkoušku nekonají.
Prostudujte si, prosím, materiály k provozu školy v těchto dnech, protože
bude nutné dodržovat všechna hygienická opatření. V případě jejich nedodržování může
ředitel školy žáka z další výuky vyloučit.

OCHRANA ZDRAVÍ (viz webové stránky školy)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - bude vyžadováno každé pondělí při vstupu do školy
Rodiče oznámí škole docházku žáků nejpozději ve čtvrtek 7. května 2020.

Pravidla pro vstup do budovy školy
 ke škole choďte a vstupujte do ní jednotlivě vždy s rouškou na ústech a nosu (na 1den
je potřeba mít 2 roušky + igelitový sáček)
 noste roušky vždy ve společných prostorách (šatny, chodby, WC)
 nošení roušek ve třídě řídí vyučující (učitelé budou vybaveni ochrannými štíty)
 ISIC karty nepoužívejte, vede se evidence docházky
 při vstupu do budovy školy, v šatnách i ve třídě dodržujte rozestupy min. 2 m od sebe
 po přezutí a odchodu ze šaten si vydezinfikujte na vyznačeném místě ruce a pak
odejděte do určené třídy
 výuku řídí učitel (začátek i konec hodiny)
 určenou dobu pro přestávku tráví žáci ve třídě (vyjma odchodu na toalety s dovolením
učitele)
 je zakázáno se kdekoli v budově školy shlukovat
 stravování nebude pro žáky 9. ročníku zajišťováno
 utvořené skupiny max. 15 žáků pro výuku budou pro další období neměnné (nebude
možné přestupovat do jiné skupiny nebo zahájit docházku až po 11.5.2020)
 dálková (distanční) výuka probíhá až do konce školního roku
 dodržujte hygienické návyky, myjte si ruce, používejte dezinfekci
PaedDr. Pavel Petrnoušek
ředitel školy

