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Vážení rodiče, milé studentky a studenti,      26. 08. 2020 

 

 

chtěli bychom Vás informovat o některých organizačních a provozních změnách ve školním 

roce 2020/21, které vycházejí z hygienických předpisů pro školy v České i Rakouské republice 

(český Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 je k dispozici na 

webové stránce MŠMT: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari). 

 

Na základě nejistého epidemiologického vývoje na začátku školního roku preferujeme 

přísnější opatření, a proto vyžadujeme používání roušek při pohybu po škole, 

přezouvání a dezinfekci rukou. 

  

 

Rozvrh hodin 

  

K organizaci prvního školního týdne viz samostatný dokument. 

Na základě změn provozního řádu (viz příloha) začne výuka: 

 pro 1. a 2. ročník (dále nižší stupeň) v 7:40,  

 pro 3. až 6. ročník (dále vyšší stupeň) v 8:30.  

Ráno tak bude možné zjistit příznaky nemoci patrné již při příchodu do školy. 

 

 

Polední přestávka 

 

Zkrácením přestávek z 10 na 5 minut se prodlouží doba polední pauzy na tři celé vyučovací 

hodiny, 6., 7. a 8. hodina (11:55 až 14:25), což umožní výdej a konzumaci jídla ve skupinách 

po 20 minutách.   

 

Výuka 

 

Výuka bude, jak jen to půjde, organizovaná v blocích po dvou vyučovacích hodinách (jeden 

předmět dvě hodiny). Po 20 minutách bude ve třídě větráno. Během pěti minutové přestávky 

mohou jít žáci/žákyně na toaletu. Tím se minimalizuje kontakt mezi žáky nižšího a vyššího 

stupně gymnázia. 

Viz dokument „Plán hodin a přestávek“ 

 

 

Navýšení a krácení hodin v osnovách pro školní rok 2020 / 2021 

 

Z důvodu vyrovnání možného deficitu v oblasti jazykových dovedností, ke kterému v důsledku 

distanční výuky mohlo dojít, byly upraveny hodinové dotace některé předmětů. Hodiny 

zkrácené ve prospěch přidaných hodin němčiny jsou označeny červeně. Hodiny v němčině 

navíc jsou podbarveny modře.  

Viz dokument „Osnovy hodin“ 

http://www.oegp.cz/
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
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Distanční výuka  

 

V rámci školního programu „On-line fit“ škola přechází od školního roku 2020/2021 na 

jednotnou elektronickou platformu „Eduvidual“. Vyučující na platformu budou průběžně ukládat 

pracovní materiály z výuky. Vyučující a studentky a studenti tak budou připraveni na situaci, 

když bude nařízena distanční výuka. 

 

Zapůjčení laptopů  

 

Škola během prázdnin nakoupila dostatek ICT vybavení a je připravena žákům/žákyním, 

kterým bude nařízeno distanční vzdělávání, zapůjčit notebook. Kauce je stanovena na 2 000 

Kč. 

 

Dokumenty pro školní rok 2020/21 najdete na webových stránkách školy nejpozději od 03. 09. 

2020 pod https://www.oegp.cz/cs/studium-dokumenty 

 

 Hygienická pravidla 

 Školní řád  

 Provozní řád   

 Osnovy hodin  

 Plán hodin a přestávek  

 Pravidla hodnocení  

 Pravidla absencí 

 

 

S přátelským pozdravem 

Mag. Isabella Haleš 

 

  

 

 

http://www.oegp.cz/
https://www.oegp.cz/cs/studium-dokumenty

