GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Vážení rodiče, žáci a kolegové,
MŠMT vydalo ve středu večer nové informace o pravidlech, která budou ve školách platit od 7. 12.
2020. Pro střední školy platí omezení specifikovaná v uvedeném dokumentu a především systém
rotační výuky. Třídy a ročníky se budou střídat v distanční a prezenční výuce následujícím způsobem:

Od 7. 12. 2020 začne prezenční výuka pro následující třídy:
Tercie, Kvarta, Kvinta, 1. A, 1. B, 1. M, 1. L, 2. A a 2. B.
Od 14. 12. 2020 nastoupí k prezenční výuce:
Prima, Sekunda, Sexta, Septima, 3. A, 3. B, 2. M a 3. M.
•
•
•

Výuka tělesné výchovy v oboru PMP bude zatím probíhat pouze teoretickou formou jako
výuka metodiky Tv, tzn. každá třída oboru PMP bude mít týdně dvě hodiny metodiky, zbývající
jedna hodina praktické tělesné výchovy bude zrušena.
Musí být zachována homogenita skupin u tříd Prima až Kvarta.
Střídání bude po týdnech.

Maturitní třídy – 4. A, 4. B, Oktáva, 4. L a 4. M
Plná prezenční výuka podle rozvrhu, a to včetně seminářů a volitelných předmětů; bez tělesné
výchovy (neplatí pro 4. L a 4. M – Tv specializace).
Výuka seminářů volitelných předmětů ve všech ročnících probíhá normálně.
Distanční i prezenční výuka probíhá podle stálého rozvrhu, platného od 1. 9. 2020. Priorita je
zajistit prezenční výuku.
Nadále je možné využívat konzultace v poměru 1 : 1 pro žáky v distanční formě výuky.

Změny ve výuce
Podle aktuální personální situace (nemoci či karantény vyučujících) a v návaznosti na prezenční
výuku některých tříd, může v tomto období docházet ke změnám v rozvrhu výuky.

Třídy nižšího gymnázia – Prima, Sekunda, Tercie a Kvarta
Rotační výuka začala od pondělí 30. listopadu, a to bez tělesné výchovy a v hodinách hudební
výchovy bez zpěvu. Třídy se budou po týdnu střídat po celou dobu platnosti opatření.

Školní stravování
Provoz školní jídelny byl obnoven od středy 25. listopadu 2020 a bude nadále probíhat podle
platných hygienických pravidel. Výdej obědů bude upravený podle rozpisu pro každou třídu zvlášť.
Školní bufet bude otevřený.
Děkuji vám za pochopení, vstřícnost a spolupráci
Jaroslav Šťastný, ředitel

