
Vážení rodiče, milí žáci, 

 

na základě rozvolňování vládních opatření pro zamezení šíření nemoci COVID 19 se nově umožňuje za 

určitých podmínek přítomnost žáků středních škol v budově školy. 

Na Gymnáziu Hustopeče bude v souladu s aktuálními předpisy umožněna přítomnost žáků 

nematuritních ročníků ve škole až po ukončení maturitních zkoušek. 

V týdnu od 22.6.2020 do 26.6.2020 bude třídními učiteli svolána pro každou nematuritní třídu jedna 

třídnická hodina, která se uskuteční v jednom dnu ve dvou částech (skupinách). V každé skupině se 

může potkat nejvýše 15 žáků jedné třídy.  

Proto bude ze strany třídních učitelů předem naplánováno (zarezervováno), kteří žáci mají přijít do 

určité skupiny. 

Způsob této rezervace si každý třídní učitel zvolí sám a seznámí s ním své žáky. 

 

V uvedeném týdnu je zároveň možné v budově školy uspořádat individuální nebo skupinové 

konzultace (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku 

(objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) v souvislosti s hodnocením 

vzdělávání za školní rok 2019/2020. 

Tato možnost uspořádání konzultací nebo setkání je plně v kompetenci vyučujících.  

Pokud vyučující jednotlivých předmětů usoudí, že není možné vystačit do konce školního roku 

v příslušném předmětu s tzv. výukou na dálku, může si zmíněnou konzultaci nebo schůzku se svými 

žáky zorganizovat.  

 

Pro všechny výše uvedené aktivity (třídnická hodina, konzultace, setkání) platí, že jsou pro žáky 

dobrovolné.  

Vysvědčení pro nematuritní ročníky se na naší škole bude vydávat v úterý 30.6.2020. 

Organizace bude podobná jako u třídnických hodin. Třídní učitel si pro svou třídu naplánuje předávání 

vysvědčení s tím, že v tomto případě není nutné dodržet zásadu max. 15 žáků ve skupině.  

I tato aktivita je pro žáky dobrovolná. 

V případě neúčasti bude vysvědčení nepřítomného žáka uloženo v kanceláři školy a bude možno si jej 

vyzvednout v úředních hodinách po dobu trvání hlavních prázdnin. 

 

Žáci si během výše uvedených příležitostí k návštěvě budovy školy vyzvednou všechny věci, které 

z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole. 

Je nezbytně nutné zcela vyklidit osobní šatnové skříňky, které budou během hlavních prázdnin 

vyčištěny a desinfikovány. Tento úkon je nutné provést u všech skříněk, tedy i za cenu násilného 

otevření nevyklizené skříňky. 

 



Učebnice, které měli žáci od školy v zápůjčce, se výjimečně nebudou odevzdávat na konci tohoto 

školního roku, ale až v září na začátku šk. roku 2020/21. 

Do té doby je dostatek času na to, aby si žáci dali tyto zapůjčené pomůcky do nejlepšího pořádku a 

následné odevzdávání pak proběhlo bez nejmenších potíží.    

 

Při prvním vstupu do školy předloží žáci vyplněné a podepsané čestné prohlášení  o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění vč. seznámení s vymezením rizikových skupin.  

Bez tohoto prohlášení není možné vstup žáka umožnit. 

Toto prohlášení je možné najít např. na tomto odkaze: http://www.gymhust.cz/informace-behem-

mimoradneho-uzavreni-skoly 

 

Zároveň je nutné, aby se všichni žáci při pobytu ve škole řídili pravidly, která jsou uvedena 

v dokumentu Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 

2019/2020, který naleznete rovněž na stejném odkaze. 

Pro doplnění informací dodávám, že je rovněž umožněna prezenční přítomnost žáků středních škol za 

účelem uskutečnění hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením v souladu s právními 

předpisy. Týká se to i realizace zkoušek vyplývajících z individuálního vzdělávacího plánu. 

 

Věřím, že spolu úspěšně zvládneme toto poslední nestandardní období nestandardního školního roku 

2019/20. 

 

Mgr. Radim Šebesta 

ředitel gymnázia   


