OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K REALIZACI AKTIVIT V DOBĚ OD 8. 6. DO 30. 6. 2020

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna
342, rozhodla v souladu s harmonogramem MŠMT o uvolňování opatření ve školách, které se týká
možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních
škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období
od 8. do 30. června 2020.
Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a
prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem.
Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o
možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových
podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude
dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.
V období od 8. do 30. 6. 2020 se mohou žáci a studenti účastnit ve škole třídnických hodin a
konzultací, pokud se na těchto aktivitách dohodnou se svými třídními učiteli nebo vyučujícími
konkrétních teoretických a praktických předmětů.
Účast na výše jmenovaných aktivitách je vždy dobrovolná.
Žáci, studenti a učitelé nadále pracují v režimu vzdělávání z domova (home office).
Žáci mohou navštívit v tomto období školu také za účelem vyklizení svých osobních věcí ze šaten a z
důvodů vracení zapůjčeného materiálu nebo vyřizování administrativních záležitostí vždy v úředních
hodinách studijního oddělení (denně 8.00 - 13.00) nebo po dohodě s vedením školy.
V případě příznivých hygienicko-epidemiologických podmínek se žáci dostaví dne 30. června do školy
k vyzvednutí vysvědčení za školní rok 2019/2020. Informace k formě a způsobu předání vysvědčení
dostanou žáci dle aktuálního vývoje včas na vědomí.
Ředitel školy vyzývá žáky a studenty k pravidelnému a průběžnému sledování informací na webových
stránkách školy.
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