Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

NÁVRAT BĚŽNÉ VÝUKY 4. ROČNÍKŮ A PRAKTICKÉ VÝUKY 1. – 3. ROČNÍKŮ OD 25. 11. 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,
jak mnozí jistě víte, od středy 25. listopadu 2020 bude prezenčně probíhat výuka 4. ročníků ve všech
předmětech v budově školy. Vyučování 1. - 3. ročníků bude probíhat prezenčně v budově školy pouze
v praktických předmětech. To znamená, že 1. - 3. ročníky se budou v ostatních předmětech vzdělávat
distanční formou i nadále. Sledujte, prosím, průběžně web školy a úpravy rozvrhu hodin, včetně
hygienických opatření a aktuálních pokynů.
Ve škole je od 25. 11. povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, žáků při
praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. Těmto podmínkám naše
škola systémově vyhovuje, žáci jsou děleni i do mnohem menších skupin.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou
dobu pobytu ve škole.
U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny
prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
Domov mládeže naší školy je k dispozici od úterý 24. 11. od 17.00 hodin pro žáky v prezenční výuce.
Každý další příjezd na Domov mládeže je možný vždy den před započetím praktické výuky.
Stravování ve školní jídelně je umožněno pro ubytované a prezenčně vzdělávané žáky i nadále za
dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb. Žáci mají i v době povinné distanční
výuky nárok na dotovaný oběd, distančně vzdělávaní pouze na odběr. Výdej jídel formou take-away je
možný pouze do vlastních potravinových nádob. Stravu si každý objednává individuálně v systému
iCanteen od pondělí 23. 11. 2020 (na středu 25. 11. nejpozději do úterý 24. 11. do 9.00 hodin).
Detailní informace naleznete v manuálu MŠMT, který zveřejňujeme jak přes systém Komens, tak na
webu školy.

Těšíme se alespoň na částečný návrat žáků do školy,
děkuji vám všem za spolupráci,
s pozdravem

Mgr. A. Jan Hásek
ředitel školy
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