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           25. 11. 2020 
 
Vážení a milí rodiče, milé studentky a studenti, 
 
děkujeme Vám za prevenci a ponechání Vašich dětí v karanténě, když byly počátkem školního 
roku v kontaktu s COVID19 pozitivní osobou. Díky tomu jsme mohli držet prezenční výuku v chodu 
do chvíle, kdy byly plošně školy zavřeny. Děkujeme také za zajištění materiálních podmínek pro 
žáky/žákyně v distanční výuce, za jejich píli a trpělivost. Nyní jsme o krok blíže k návratu do 
normálu. Posíláme informaci k organizaci:  
 

 Rozvrh hodin najdete v Bakalářích nově aktualizovaný (od 30. 11. 2020) 
https://bakalari.oegp.cz/Timetable/Public 

 

 Hygienická opatření  
V platnosti budou všechna hygienická opatření, která platila před uzavřením škol. 
Tzn. dezinfekce rukou při příchodu do školy, měření teploty před vstupem do školy,  povinnost 
nosit roušky po celé budově školy a to i během vyučování. 
https://www.oegp.cz/cs/blog/2020/11/24/distancni-vyuka-2020-21/ 
 

 Omluvy z vyučování 
Stále platí omlouvání nepřítomnosti přes Bakaláře u třídního učitele. V případě karantény nebo 
pozitivního testu na Covid-19, prosíme o co nejrychlejší nahlášení třídní/mu učitelce/li a na 
studijní oddělení ( studijni@oegp.cz )  
 

 Schularbeiten / testy 
Plán Schularbeiten a testů bude realizován od 7. 12. 2020. 
 

 Portfolio 
Nejpozději jeden týden po ukončení distančního studia musí žáci/žákyně, kteří nejsou 
klasifikovaní z některých předmětů, předložit portfolio u vyučujícího.  
 

 Školní jídelna  
Školní jídelna bude fungovat ode dne otevření školy tj od 25. 11. 2020. Děti budou chodit na obědy 
podle rozpisu, tak jak to bylo před uzavřením škol. Přesné informace dostanou děti od třídních 
učitelek/lů. Objednávání obědů online je již aktivní. Pokud máte zájem o pondělní oběd, 
objednejte si ho nejpozději do tohoto pátku do 12:00 hodin. 
 
Platnost všech dokumentů odvisí od oficiálně stanoveného stupně a vládou ČR schválených 
opatření podle systému PES. 
https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes 
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1. a 2. ročník 
 
Podle posledního vyjádření MŠMT (19. 11. 2020 ve 14 hod.) se od pondělí 30. 11. 2020 vrátí 
studentky a studenti 1. a 2. ročníků do prezenční výuky. Vyučování bude opět začínat v 7.40. 
 
3. až 5. ročník 
 
Studentky a studenti 3. - 5. ročníků  se nadále učí distančním způsobem. Vzhledem k tomu, že 
zbylé ročníky naší školy přecházejí na prezenční výuku, bude od 30. 11. 2020 upraven rozvrh hodin 
pro všechny studentky a studenty. 
 
6. ročník 
 
Od dnešního dne, tj 25. 11. 2020 mají žákyně a žáci 6. ročníku prezenční výuku. Vyučování bude 
začínat od 8:30 hod. 
 
V současné chvíli jsou možné individuální konzultace ohledně VWA. Studentky a studenti 5. a 6. 
ročníku si dle potřeby domluví termíny s jednotlivými vedoucími práce. 
 
 
V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. 
 
S pozdravem 
Mag. Isabella Haleš 
Mgr. Jiří Bochez 
 
 


