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Informace o podmínkách obnovení osobní přítomnosti žáků SŠ ve škole od 8. června 2020 
 
 
Vážení rodiče, 

od 8. června 2020 je žákům umožněna osobní přítomnost ve škole. Jsem rádi, že hodláte této možnosti využít. 

Z důvodů konání přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek, můžeme personálně zajistit vzdělávací aktivity 
pro žáky nižšího gymnázia pouze ve dnech 10. – 12. 6.; 19. 6. a 22. 6. 2020. 

V případě, že se Váš syn/Vaše dcera bude těchto aktivit účastnit, je nutné dodržovat hygienické podmínky 
stanovené MZ a rozpracované MŠMT (viz file:///C:/Users/buresovaa/Downloads/ochrana_zdravi_ss_kon.pdf). 

S přihlédnutím k novým pravidlům souvisejícím s uvolňováním hygienických opatření jsou pro žáky a učitele 
Gymnázia Třebíč platná následující pravidla: 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. 

• Čas příchodu do školy bude vymezen rozpisem, který dostanete od třídního učitele/učitelky. Tento čas 
je nutné dodržet.  

• Žáci se nemusí přezouvat, mohou tedy využít i hlavní vchod do budovy školy. Pokud žáci využijí 
studentský vchod, zdrží se v šatně pouze nezbytně nutnou dobu. Dozor v šatnách zajišťují nepedagogičtí 
pracovníci dle rozpisu. 

• Po vstupu do budovy školy je nutné použít dezinfekci na ruce.  

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

• Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

• Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorách stanovených rozpisem (učebna, nejbližší toalety a 
okolní chodba).  

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 
metry (nejméně 1,5 metru). 

• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 
Čestné prohlášení 

Každý, kdo se bude účastnit školních vzdělávacích aktivit, musí první den přítomnosti ve škole před zahájením výuky 
odevzdat třídnímu učiteli vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (viz příloha). Pokud žák 
tento dokument neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. 
 
 
 
Věřím, nabízené vzdělávací aktivity a přímý kontakt se spolužáky budou pro žáky zpestřením v dosud probíhající 
distanční výuce. 
 
 
Třebíč 3. června 2020          Alice Burešová 

ředitelka školy 
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