Základní informace k provozu gymnázia v době zrušení výuky v budově školy

1. Škola je uzavřena pro fyzickou přítomnost studentů v budově.
Uzavírka podle informací Ministerstva zdravotnictví potrvá nejméně do konce března
2020.
Provoz kanceláře školy zůstává bez omezení – v pracovní dny od 7,00 do 15,30 hodin.
V nezbytně nutných případech je možné návštěvu školy dohodnout na tel.
380 711 171 nebo mailu info@gymck.cz.

2. Zabezpečení výuky
Všichni pedagogové v systému Bakaláři pošlou všem svým studentům (u nižšího
gymnázia také rodičům pro informaci) úkoly, které mají studenti povinně v rámci
předmětu splnit.
Úkoly budou posílány:
13. 3. pro týden 16. – 20. 3.
18. – 19. 3. pro týden 23. – 27. 3.
25. – 26. 3. pro týden 30. 3. – 3. 4.
Úkoly jsou uloženy místo řádné výuky ve škole, jejich splnění bude kontrolováno
průběžně nebo po ukončení uzavírky školy (podle pokynů jednotlivých vyučujících u
úkolů). Učivo nebude znovu probíráno po příchodu studentů do školy, učitelé budou
na učivo navazovat.
Případnou ztrátu hesla k programu Bakaláři nahlásí student třídnímu učiteli, který
zajistí nové heslo.

3. Doplňkové zkoušky za 1. pololetí školního roku 2019/2020
Zkoušku je možné dohodnout s vyučujícím dálkovým přístupem. Pokud není možné
zkoušku vykonat do 31. 3., je možné písemně požádat o prodloužení klasifikace za 1.
pololetí.

4. Maturanti – seznamy knih k ústní zkoušce z Čj
Zůstává povinnost odevzdat seznam knih k ústní části maturitní zkoušky z českého
jazyka do 31. 3. 2020. Seznamy je možné elektronicky poslat vyučujícím českého
jazyka, podepsány budou po příchodu studentů do školy.

5. Provoz jídelny, domova mládeže
Jídelna i domov mládeže jsou uzavřeny po celou dobu zrušení výuky ve škole.
Strava byla odhlášena všem strávníkům hromadně.
Přihlašování stravy po ukončení uzavírky školy bude probíhat individuálně každým
strávníkem, nebude obnoveno automaticky všem.

6. Další informace
Na webové stránce budeme průběžně informovat o všech nových skutečnostech
ihned po jejich zjištění. Zde také budeme informovat o ukončení uzavírky školy.

