
Gymnázium a Středníodborná škola Přelouč

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je od 8. června 2020 umožněna
přítomnost ŽákŮ ve škole, a to zejména formou konzultačních a třídnických hodin. Účast žáků ve škole
je dobrovolná, při příchodu do školy musížák odevzdat vyplněné čestné prohlášenía ve škole musí
dodržovat stanovená hygienická opatření.

přítomnost žáků v hodinách ie možné wužít k:

o individuálním a skupinovým konzultacím v daném předmětu (max. 15 žáků na skupinu, odstup
2m)

o předloŽení zpracovaných úkolů distančnívýuky (platí pro žáky bez možnosti přímé účasti při
online výuce)

o uzavření klasifikace za první pololetí
. po dohodě s vyučujícím řešení nerozhodné klasifikace za druhé pololetí

Třídv RM, RG, Ti. MO a T

Skupinové konzultace tříd dle rozvrhu (suplování)v Bakalářích - rozdělenído skupin dle účasti žáků.

8. - 10. 6. RG2, RM3, Mo1, Mo2 a T2 - oDBoRNÝ VÝcVlK

Lt. - !2.6. RG2, RM3, Mo]_, Mo2 a T2 - PŘEDMĚrv reonrtlcKÉ VÝUKY

tL. _ t2.6. RG].A, RGIB, RM1, RM2 - oDBoRNÝ vÝcvlx

15, - 16. 6. všechny třídy oborů RM, RG, Ti - PŘEDMĚTY TEoRETIcrcÉ vÝuxv

t7.-L8.6. všechnytřídyoborů Mo, T- pŘrouĚrYTEoRETICKÉVÝUKY

lndividuální konzultační hodiny

L9.6. a22.6. po dohodě s vyučujícím pro všechny třídy a předměty

Třídv Gv - |, !l. lll, IV

15. - 18. 6. Třídnické a konzultačníhodiny dle rozvrhu v Bakalářích, rozdělenído skupin dle účasti
žá ků.

19. a 22. 6. lndividuální konzultační hodiny po dohodě s vyučujícím.

Třídv Gv - V, Vl, VII

15. - 16. 6. Třídnické a konzultačníhodiny dle rozvrhu v Bakalářích, rozdělenído skupin dle účasti
žá ků.

L7.-22.6. lndividuální konzultační hodiny po dohodě svyučujícím.

23.6. Uzavření klasifikace za druhé pololetí 2OI9/2O2O do 12:O0 (posun termínu).

24.6. Pedagogická rada od 12:00 (změna termínu).



29.6. Třídnické hodiny dle pokynů třídních učitelů - odevzdání učebnic, úklid tříd, vyklizení

skříněk, organizační zá ležitosti.

30. 6. Vydánívysvědčenídle pokynů třídních učitelů, případně MŠMT.

Pro žáky bude otevřen domov mládeže od 8. 6. do 25. 6.2O2O.

otevírací doba domova mládeže:

poznámkv a doporučení:

o v některých případech (účastvyučujících uMz,zz) může dojít ke změně termínu dle pokynů

daného vyučujícího.
o od 15. 6. vést distančnívýuku především formou pracovních listů, online komunikace je

možná formou konzultací.
o ]-5. 6. seznámit žáky s předběžnou klasifikací za druhé pololetí.

V Přelouči: 3.6.2O2O
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lng. Miroslav Pavlata

ředitel školy

Týden otevřeno od otevřeno do

8. - 14.6,2o2o 8.6.2O2O od 12:30 hod. 12.6.2020 do 8: 00 hod.

15. - 21.6.2020 15,6.2O2O od 12:30 hod. 19,6.2020 do 8: 00 hod.

22, - 28.6.2o2o 22.6.2020 od 12:30 hod, 25,6.2020 do 8:00 hod.


