Provoz školy od pondělí 7.12.2020 do 22.12.2020
Nadále trvá prezenční výuka žáků všech závěrečných ročníků (4. A, 4. B, 2. P, 3. I, 3. T, a 3. Z).
Změny oproti předchozímu:
1. Pro obory vzdělávání, jejichž součástí je odborný výcvik (učební obory) platí:
Všechny tyto třídy na škole se budou od 7. 12. 2020 vzdělávat podle stálého rozvrhu, neboť je zde
naplněna podmínka rotační výuky. Tyto třídy mají v rozvrhu hodin střídavě týden teoretické výuky a týden
odborného výcviku realizovaného na školních pracovištích nebo na reálných pracovištích
u zaměstnavatelů. Prezenční účast všech učebních oborů ve škole je povinná (jak v odborném výcviku,
tak v teoretickém vyučování).
2. Pro maturitní obory (v letošním školním roce nekončící) platí rotační výuka, kdy se jedná
o střídání celých tříd po týdnech v níže uvedeném režimu:
V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 (sudý týden) bude pro třídy 1. P, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A a 3. B
probíhat výuka prezenční formou.
Třídy 1. A, 1. B a 1. C budou v tomto týdnu pokračovat ve výuce distanční formou, jako doposud.
V týdnu od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 (lichý týden) bude pro třídy 1. A, 1. B a 1. C probíhat
výuka prezenční formou dle stálého rozvrhu v tomto týdnu.
Třídy 1. P, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A a 3. B se v tomto týdnu vrátí k distanční výuce.
V týdnu od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 (sudý týden) bude pro třídy 1. P, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A a 3. B
probíhat výuka prezenční formou.
Třídy 1. A, 1. B a 1. C se v tomto týdnu vrátí k distanční výuce.
Účast na prezenční i distanční výuce je povinná.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve vnitřních prostorách školy.
Stravování dle dosavadních pravidel.
Domov mládeže – běžný provoz.

V Českých Budějovicích 3. 12. 2020
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