Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99

Milí žáci,
Tento dokument 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 nemáte z domova dálkový on-line přístup, jste povinni si úkoly
vyzvednout 1x týdně na vrátnici školy a zase v určeném termínu tam odevzdat
v písemné podobě jejich vypracování. Vaší povinností je včas nahlásit, že
nemáte možnost účastnit se on-line výuky a budete využívat náhradní písemnou
formu. Pokud nebude tato povinnost dodržena, budou vyučující pohlížet na Vaši
neúčast v on-line výuce jako na neplnění školních povinností. Klasifikace
z doby distanční výuky bude započítávána do Vašeho celkového hodnocení
v jednotlivých předmětech za příslušné pololetí. Distanční výuka pro jednotlivé
třídy bude zavedena v případě, že bude 50% žáků jedné třídy v karanténě nebo
při celkovém uzavření školy.
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. Dodržujte bezpečné rozestupy, nepijte a nejezte z jedné nádoby,
používejte papírové kapesníky, dodržujte základní hygienická pravidla –
důkladné mytí rukou mýdlem po návštěvě WC, před jídlem apod.
4. Pokud se necítíte dobře, měli byste zůstat doma do doby, než se ukáže, zda se
nejedná o nákazu koronavirem. Pokud budete vykazovat známky respiračního
onemocnění a teploty během vyučování, musíte toto ihned nahlásit vyučujícímu
v dané hodině, popřípadě třídnímu učiteli a budete umístěni do izolační
místnosti. Vedení školy bude informovat rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci
budou dle aktuálního stavu propuštěni k lékařskému ošetření.

5. Žádáme Vás, abyste si zkontrolovali přístup do Bakalářů a případné problémy
s přihlašováním ihned vyřešili prostřednictvím třídního učitele. Do
připraveného formuláře ztvrdíte do 7. 9. 2020, že je Váš přístup v pořádku.
V případě distanční výuky sledujte pravidelně webové stránky a Bakaláře.
6. Soutěže a exkurze budou v tomto školním roce omezeny a jejich uskutečnění
bude vždy posuzováno individuálně.
7. Doporučujeme instalaci programu eRouška do mobilního telefonu. Tato
aplikace usnadňuje vyhledávání lidí s rizikem nákazy koronavirem v ČR
v rámci chytré karantény.

31. 8. 2020
Za vedení školy zástupce ředitelky
Ing. Jaroslav Kašpar

