
 
        V Mostě dne 9. června 2020 

 
PŘŠ/15/19-20/PGM 

 
Podmínky provozu školy v období závěru školního roku 

Pokyny a informace pro učitele a žáky 

Na základě zjištěného zájmu žáků o účast ve výuce od 22. 6. 2020 vydává ředitel školy tento pokyn: 

22. 6. 2020 – 7:45 nástup všech učitelů do školy  

8:00 – 11:40 konzultace pro zájemce + výuka dle zvláštního rozvrhu pro třídy Prima A a Sekunda G 

Budovy budou pro učitele přístupné od 7:00, pro žáky od 7:30 

1. Základní pravidla: 
- zájemci o konzultace osloví do 17. 6. 2020 do 12:00 e-mailem konkrétního učitele, který 

stanoví datum a čas konzultací a tuto skutečnost sdělí ZŘŠ (EH, Au) 
- dodržování aktuálních hygienických pravidel (mytí a dezinfikování rukou, ochranné pomůcky 

pro zakrytí úst a nosu) 
- při pohybu po budově musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu 
- povinnost evidovat se prostřednictvím čipu  
- odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

před zahájením konzultací resp. docházky (vestibul konkrétní budovy)  
 

2. Průběh konzultací: 
- dodržování odstupů 2 m 
- pravidelně větrat 
- ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu používat dle pokynů vyučujícího 
-  
3. Předání vysvědčení 
- 26. 6.2020 všechny třídy ve svých kmenových učebnách 
- Od 9:00 první polovina dané třídy dle pokynů TU 
- Od 10:00 druhá polovina dané třídy dle pokynů TU 
- Třídnímu učiteli odevzdá každý žák vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění 
 
 

4. Rozvrh pro třídy P. A (Most) a S. G (Bílina) 
Na základě zájmu žáků těchto tříd bude od 22. 6. do 25. 6. 2020 organizována výuka dle 
zvláštního rozvrhu ve skupinách do max. počtu 15 žáků. 

- P. A – B2 (8:00 – 11:40) 
- Sekunda G – pracoviště Bílina (8:00 – 11:40) 
- Rozvrh bude zveřejněn prostřednictvím IS Bakaláři. 
- Třídnímu učiteli odevzdá každý žák, který se účastní výuky, vyplněné Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 
 

5. 29. – 30. 6. 2020 ředitel školy vyhlašuje 2 dny ředitelského volna. 
 
 
        Mgr. Karel Vacek 
            ředitel školy 


		2020-06-09T10:01:02+0100
	Podkrušnohorské gymnázium, Most, ředitel školy
	Mgr. Karel Vacek
	I am the author of this document




