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Vážení rodiče,  

obracím se na Vás touto cestou na základě dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 

27. května 2020 č.j. MŠMT -22452/2020.  

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace je od 8. června umožněna osobní přítomnost žáků 

nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných aktivit, konání konzultaci nebo třídnických 

hodin. Vždy záleží na konkrétních podmínkách školy. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro tyto 

žáky do 30. června 2020 vzdělávání na dálku. 

Ve dnech 8. 6. a 9. 6. 2020 nejsme schopni realizovat osobní přítomnost žáků nižšího i vyššího ročníku 

osmiletého studia, nižších ročníků čtyřletého studia z důvodu jednotné přijímací zkoušky. V běžném 

režimu máme ředitelské volno nebo náhradní program mimo školu - aktivity divadlo, kino. 

Od 10. 6. do 19. 6. 2020 probíhají ve škole ústní maturitní zkoušky, kdy za „běžných, standardních“ 

podmínek se vždy vyučuje podle provizorního rozvrhu. Za současných podmínek bude podle 

provizorního rozvrhu probíhat vzdělávání na dálku. Navíc je tedy v této době možná i dobrovolná 

osobní přítomnosti žáků ve škole (max. 15 žáků ve skupině) s vyučujícími dle možností školy. 

Vzhledem k paralelně probíhajícímu vzdělávání na dálku by takto vytvořené skupiny nemusely být 

neměnné, mohly by být i mezitřídní a výuku nemusí vést učitel, který žáka vyučuje podle pevného 

rozvrhu.  

Žákům nižšího gymnázia (primy – kvarty) bude umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodu: 

 zájem o individuální nebo skupinové konzultace (max. počet žáků ve skupině je 15)  

 setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku – objasnění, upevnění učiva a zadání 

samostatného učení mimo školu  

 setkání v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 

 třídnické hodiny 

 socializační aktivity 

 vyklizení skříněk, odevzdání a předání učebnic 

 předání vysvědčení za školní rok 2019/2020. 

Od 22. 6. 2020 bude stanoven provizorní rozvrh prezenční výuky z důvodu převzetí a odevzdání knih, 

učebnic a vysvědčení (max. počet žáků ve skupině bude 15). I nadále však bude podle možností školy 

realizována hlavně výuka na dálku. Zařazení žáka do skupiny je podmíněno podepsáním čestného 

prohlášení, které žáka odevzdá při prvním vstupu do školy (seznámení s vymezením rizikových skupin 

stanovených MZČR a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je ke 

stažení na stránkách školy). Výuka ve škole bude vždy probíhat za splnění hygienických podmínek, 

které jsou stanoveny pokynem MŠMT (na www.gymnasiumkladno.cz). Abychom mohli organizačně 

připravit eventuální dobrovolnou prezenční výuku žáků ve škole, žádám Vás tímto o závazné 

sdělení, zda máte o tuto formu výuky ve škole zájem prostřednictvím svých třídních učitelů a to 

nejpozději do 3. 6. 2020. Pokud se v tomto termínu nevyjádříte, budeme považovat, že o 

prezenční výuku zájem nemáte 

V Kladně dne 31.5 2020 

RNDr. Milena Minaříková 
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