
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se nes|učují, ani jinak ne-
prolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod
žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z růz-

ných tříd,

Pokud není z organizačních (personálních} důvodů
možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací
oblasti podle ŠVr v homogenních skupinách, stanoví
ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu
trvání těchto d ůvodů reallzován, Podmín ka homogenity
skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Jsou umožněny prezenční lndivjduální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pra-

covník), u kterých může být přitomen zákonný zástupce
žáka, a to i pro žáky, keří jsou v daný čas vzděláváni dis-

tančním způsobem. O organizaci konzu|tací rozhoduje
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole {včetně školní družiny
a školního klubu}. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli
na ústa učilele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdále-
nost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob {mimo žáky a zamóslnance) do pros-

tor školy je obecně možný jen v důvodných připadech

za přijetí režlmových opatření minimaIizujících styk
s žáky. Příklajem třeiích osob mcbgu být například
zákonn í zásir,.r pci nezlelilých dětí a žá ků, č!e nové zkušeb-
nich komisí, konlrolní orgány {např. ČŠti, praccvníci
školského poradenského zaiizeni, kr^ajské hygienické
stanice, csoby zajišťující zásobován i, případně další nez-

bytné služby.

Jezakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání {včet-
ně plavání}.

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je
umožněn provoz školní drr"ržiny a školního klubu, Není-li
to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny
ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv
ve školnírrr klubu}.

Doporučuje se během dne zařadil pobyt žáků na čerst-
vém vzdt";chu podle možností škcly.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosli ve venkcvn ích prostorách,

a to i mimo areál školy.

Končí činnost škol a škol:kých zařízení určených podle
usneseni vlády č. 1109 ipéče o ciěti rodičů vybraných
profesi}.

Provoz sťředních škol, konzervatoř1 a vyšších odborných
škol od pondělí 30. listopadu 2023:

r Nad rámec výše uvedeného bude dále pcvolena osobní
přitomnost
. žáků nižších stupňů víceletých gymnáziía prvních čtyř

račníků 8letého oboru konzervatoře, a to ve všech
případech v režimu tuv. rotačnívýuky - střídání celých

tříd,
r podmínky rotační výuky a všechny dalši podmínky pro

provoz nižšíbg stupně víceletých gymnázií a první čtyři
ročníky 8leléio oboru konzervatoře platí obdobně 1ako

u provolu 6, - B, ročníků ZŠ (viu vyše),
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