Vážení žáci/klienti, rodiče,

zde jsou změny od 7. 12. 2020:
•

•

Obnovuje se prezenční výuka SŠ (Sociální činnost, Obchodní škola, učňovské obory)
v „rotačním“ režimu – více předchozí příspěvek. Poslední ročníky všech škol mají prezenční
výuku bez „rotačního“ režimu.
Školní klub bude již fungovat ve svých prostorách na Topolce C, D. Z organizačních důvodů
(dle ministerstvem umožněných variant) bude probíhat ve formě 3 - 4 homogenních skupin,
jejichž členové se nebudou v průběhu následujícího období míchat. Skupiny budou složeny ze
žáků jedné, či více tříd. Každá skupina bude využívat jiné prostory. Snažíme se o maximálně
vstřícný přístup umožňující nabídnout celkovou kapacitu pro co nejvíce žáků bez nutnosti
střídání po týdnu. Konkrétní informace u Mgr. M. Bitmana.

Stále platí zákaz škol v přírodě, adaptačních pobytů, sportovních kurzů a školních výletů, stejně tak
zákaz sportovních aktivit atd…
Zde odkaz na kompletní materiál MŠMT:
informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf (edu.cz)
Týdenní stacionář je k dispozici ve standardním režimu. Tedy ubytování v průběhu prezenční výuky je
zajištěno. Zde se obracejte na příslušné vedoucí jednotlivých ubytovacích prostor (Mgr. J. Janyška,
Mgr. P. Kolář, Mgr. R. Dvořák)
Další informace:
•

•
•

•

V uplynulém období nám přibyli dva zaměstnanci s pozitivním výsledkem testu. Všichni,
kterých se toto týkalo, byli bezprostředně kontaktováni a byl s nimi domluven další postup
konzultovaný s HS, obdobně jako v předešlých případech. Dobrá zpráva je, že všechny tyto
návazné karantény jsou aktuálně skončeny bez dalšího šíření COVID-19.
Proběhlo druhé testování zaměstnanců v rámci týdenního stacionáře. Další dobrá zpráva je,
že všechny výsledky testů byly opět negativní.
Aktuálně probíhá v rozmezí 4. -18. 12. možnost pro testování pedagogických zaměstnanců
škol a školských zařízení. Toto je nastaveno MŠMT a MZ jako zcela dobrovolná možnost.
Kolegové jsou informováni a znají postup, jak v případě zájmu postupovat.
Stále neprobíhají krátkodobé pronájmy v rámci doplňkové činnosti.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Všem přeji klidný víkend a pevné zdraví.

Mgr. Petr Hrubý
4. 12. 2020

