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Vážení rodiče,
tento dopis obsahuje důležité informace týkající se provozu školy ve školním roce
2020/2021, proto žádáme, abyste mu věnovali pozornost.
1. Škola provádí aktuální opatření vycházející z novelizovaného školského zákona
č. 561/2004 Sb. s účinností od 25. 8. 2020, v souladu s manuálem: „PROVOZ
ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19“ a dalšími aktuálními právními předpisy
a opatřeními vlády, Krajské hygienické stanice a dalších institucí v souvislosti
s Covid 19.
2. V této souvislosti došlo k úpravě školního řádu, a to tak, že zde byla zanesena
povinnost distanční výuky, na které jsou povinni se žáci účastnit. Distanční
výuka bude v případech vyplývajících ze zákona probíhat převážně on-line
formou, komunikace bude probíhat prostřednictvím systému Bakaláři a aplikace
Teams. Pokud žáci nemají z domova dálkový on-line přístup, jsou povinni si
úkoly vyzvednout 1x týdně na vrátnici školy a zase v určeném termínu tam
odevzdat v písemné podobě jejich vypracování. Povinností žáků a jejich
zákonných zástupců je včas nahlásit, že žáci nemají možnost účastnit se on-line
výuky a budou využívat náhradní písemnou formu. Pokud nebude tato povinnost
dodržena, budou vyučující pohlížet na neúčast v on-line výuce jako na neplnění
školních povinností. Klasifikace z doby distanční výuky bude započítávána do
celkového hodnocení žáka v jednotlivých předmětech za příslušné pololetí.
3. Další změnou ve školním řádu je zanesení povinnosti žáků nosit do školy nejen
mýdlo a ručník, ale i desinfekční prostředek na ruce a mít v tašce připraveny
2 roušky.
4. Žák, který se necítí dobře, by měl zůstat doma do doby, než se prokáže, zda se
nejedná o nákazu koronavirem. Žáci, kteří budou vykazovat známky
respiračního onemocnění a teploty během vyučování, budou umístěni do
izolační místnosti, rodiče nezletilých žáků budou prostřednictvím třídního
učitele nebo vedení školy informováni o této situaci a požádáni, aby si své dítě
ve škole převzali do péče.
5. Vedení školy rozhodlo, že ve školním roce 2020/2021 se nebudou konat třídní
aktivy. Neznamená to, že byste nebyli informováni o prospěchu a dalších
skutečnostech týkajících se Vašich dětí. Veškerou klasifikaci naleznete
v systému Bakaláři po přihlášení pomocí Vašich údajů. Doporučujeme Vám
zkontrolovat si, zda vše funguje a máte do tohoto systému přístup. Případné

problémy sdělte mailem na adresu bakalari@dopskopl-kr.cz (nezapomeňte
uvést jména žáka a třídu), příp. se obraťte na třídního učitele, který Vám pomůže
přístup zajistit. Stejně tak prostřednictvím třídního učitele si můžete
v problémové situaci domluvit schůzku ve škole s jakýmkoliv učitelem,
výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, sociálním pracovníkem nebo
vedením školy.
6. Žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali vývoj situace, naše webové stránky a
komunikovali s vyučujícími v případě jakýchkoliv problémů. Učitele a vedení
školy můžete kontaktovat pomocí e-mailu (příjmení@dopskopl-kr.cz) nebo
telefonu (kontakty jsou na stránkách školy).
7. Všichni žáci byli prostřednictvím třídních učitelů seznámeni se školním řádem
a pravidly chování při zvýšených hygienických opatřeních ve škole. Byli
vyzváni ke kontrole svého přihlašování do systému Bakaláři a byly
zkontrolovány veškeré údaje potřebné pro komunikaci s nimi i s Vámi. Pokud
se údaje změní, prosím, informujte okamžitě třídního učitele, aby mohl být
kontakt s Vámi zajištěn.
8. Výbor „Nadace pro podporu řemesel a služeb“ při SPŠD rozhodl, že v letošním
školním roce bude příspěvek na žáka ve výši 200 Kč. Prosíme, tento obnos
pošlete po žácích, kteří jej odevzdají třídnímu učiteli.
9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zajistí a odevzdají do 15. 9. 2020
platné (s podepsaným informovaným souhlasem) vyjádření školského
poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud si neví rady, kontaktují
výchovnou poradkyni Mgr. Havlíčkovou.
10. Doporučujeme instalaci programu eRouška do mobilního telefonu. Tato
aplikace usnadňuje vyhledávání lidí s rizikem nákazy koronavirem v ČR
v rámci chytré karantény.
Vážení rodiče,
přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a věříme, že vzájemná spolupráce Vás a
naší školy bude i v této době probíhat k oboustranné spokojenosti a že se Vaše děti
budou moci plnohodnotně připravovat ke studiu a složení maturitní zkoušky.
31. 8. 2020
Za vedení školy zástupce ředitelky
Ing. Jaroslav Kašpar

