Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,
příspěvková organizace
Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

Vážení rodiče, milí studenti,

období uzavření školy a distanční výuky ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 je sice za námi, ovšem
hrozba viru COVID-19 nepominula a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo do škol
manuál s doporučeními pro ředitele škol, jak minimalizovat šíření nemoci. Na základě těchto podnětů
jsme byli nuceni vydat určitá opatření:

-

dne 1. září 2020 zahájí škola svou činnost v plném rozsahu

-

od žáků se nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti, ani se nijak neupravují pravidla pro
organizaci vstupu žáků do školy a shromažďování před školou

-

při vstupu do školy každá osoba provede desinfekci rukou a dodržuje pravidla hygieny po celou
dobu svého pobytu ve škole

-

po všech cizích návštěvnících žádáme, aby kromě desinfekce používali v prostorách školy roušku
a pobývali v budově jen po nezbytně nutnou dobu

-

do školy nesmí vstoupit žádná osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) se zvýšenou teplotou či
s příznaky infekčního onemocnění. Prosíme proto, abyste žáky v takovém stavu do školy vůbec
neposílali

-

v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění (nejen COVID-19) u žáka škola kontaktuje
zákonného zástupce. Ten má povinnost si dítě v co nejkratším čase vyzvednout

-

v případě, že je žák pozitivně testován na nemoc COVID-19, prosíme zákonné zástupce, aby
neprodleně kontaktovali vedení školy či třídního učitele a řídili se pokynů KHS

-

pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Takovému
žáku je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí
infekční nemocí

-

ve škole se denně provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují, je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.
Bude prováděno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy
o přestávce i během vyučovací hodiny. Jsou minimalizovány přesuny žáků mezi učebnami
v průběhu dne
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-

před odebráním stravy ve školní jídelně jsou všichni povinni provést desinfekci rukou, není
umožněn samoobslužný výdej. Pro rychlejší výdej stravy je doporučeno, aby si žáci přinesli vlastní
příbor a pití

-

pokud bude z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než
poloviny žáků jedné třídy, poskytuje škola v rámci této třídy vzdělávání distančním způsobem

-

o způsobu distanční výuky a způsobech jejího hodnocení bude škola informovat zákonné
zástupce. Upozorňujeme, že distanční výuka je nyní již uzákoněna, tzn. povinná

-

distanční výuka bude probíhat primárně přes systém Google Classroom, se kterým budou všichni
žáci školy seznámeni v prvních dnech výuky informatiky

Chápeme, že pro někoho mohou přijatá opatření působit jako obtěžující, každopádně jde nám
primárně o zachování zdravého prostředí pro kvalitní výuku jak pro samotné žáky, tak pro veškeré
zaměstnance školy.

S přáním pozitivnějších dnů

Mgr. Jiří Hubačka
ředitel školy
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