Organizace vzdělávání ve střední škole od 11. 05. 2020 – pokyn ředitele školy
Na základě ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, č.j.: MZDR 18032/2020-1/PRO ze dne 30. dubna 2020
se ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 1066/2020-1/MIN/KAN (vyhlášené
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 pod č. 74/2020 Sb.).
Tímto se s účinností od pondělí 11. května 2020 ruší zákaz osobní přítomnosti žáků posledního ročníku
studia, kteří budou kontat v jarním termínu závěrečné zkoušky.
Od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020
bude probíhat vzdělávání následujícím způsobem:

8:00

8:55

10:00

10:55

11:40

pondělí
3.S – skupina SUS 8:00 – 12:35 odborná příprava – Kubištová (45)

úterý
středa
čtvrtek
pátek

3.S – skupina PrP
8:00 – 9:40 odborná příprava –
Tvrdíková (44)

3.S – skupina PrP
10:00 – 12:35 – odborná příprava – Došková (44)

12:35
3.S-skupina SUS
12:35 – 13:00
EKO – Kaftan
(45)
3.S-skupina PrP
12:35 – 13:00
EKO – Kaftan
(45)

3.S – skupina SUS 8:00 – 13:00 odborný výcvik – Břehovská, Beránková (46)
3.S – skupina SUS 8:00 – 13:00 odborný výcvik – Tvrdíková (44)
2.P – II. ročník – 8:00 – 11:40 odborná příprava – Formánková, AP –
Sýkorová (zast. Marková) (40)
2.P – II. ročník – 8:00 – 12:35 odborná příprava – Kubištová, Sýkorová (zast. Marková) (40)

Odborný výcvik na školním pracovišti:
SUS - úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 – 13:30 hodin.
1. Před prvním vstupem do školy podepisuje žák čestné prohlášení (přehled vyloučených osob je
přílohou č. 1 tohoto pokynu), že nepatří mezi rizikové osoby.
2. Pro vstup do budovy je určen boční vchod budovy U2 (viz obrázek na konci tohoto pokynu).
3. Po příchodu do školy se žák přezouvá podle pokynu vyučujícího, odkládání bund je zajištěno
v prostoru chodby.
4. Každý žák je vybaven dvěma vlastními rouškami, sáčkem na odkládání použitých roušek.
5. S ostatními hygienickými opatřeními a režimem vzdělávacích aktivit ve škole budou žáci seznámeni
při zahájení vzdělávacích aktivit tak, aby byli při jejich plnění úspěšní.

Krupka 6. 5. 2020

Bc. Mgr. Martin Kaftan, ředitel školy, v. r.

Příloha č. 1 – Přehled osob, kterou jsou vyloučeny z možnosti osobní přítomnosti ve škole

Příloha č. 2 – Určený vchod pro příchod a odchod žáků střední školy v době od 11. 5. 2020 do 29. 5.
2020

