
                                       

 

 
   
 

 
INFORMACE 

k zahájení školního roku 2020/2021 
 

Milí studenti, vážení rodiče a zákonní zástupci, 
vítáme vás na prahu nového školního roku a přejeme vám upřímně, aby byl úspěšný a šťastný 

a abyste ho prožili ve zdraví. Obzvlášť srdečně ovšem vítáme do velké rodiny studentů chebského 
gymnázia naše úplné nováčky – 78 žáků prvního ročníku osmiletého i čtyřletého programu studia a 
přejeme jim, aby se jim na naší škole dařilo.  

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno 
opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci COVID-19. Naší snahou je, aby byl v tomto školním roce 
provoz školy zajištěn v maximálním možném rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně 
ovlivňovala průběh vzdělávání. Nevyhneme se však realizaci preventivních režimových opatření, 
která je nezbytné při školní práci důsledně respektovat. 
● Základem je dodržování hygienických pravidel stanovených MZd ČR – pravidelná dezinfekce a mytí 
rukou, dezinfekce pracovních ploch a předmětů při vystřídání žáků v učebnách, časté větrání. Přímá 
ochrana dýchacích cest (roušky) ve školách povinná není (nikomu však v užití roušky, respirátoru či 
štítů apod. bráněno nebude).  
● Vstup do knihkupectví Emílie je možný pouze v roušce.  
● V souladu s Manuálem MŠMT ČR platí, že pokud budou u žáka patrné příznaky infekčního 
onemocnění, opustí zletilý žák v roušce bez prodlení budovu školy. Nezletilý žák bude umístěn do 
samostatné karanténní místnosti a škola neprodleně informuje zákonného zástupce nezletilého 
k bezodkladnému převzetí dítěte. Zákonný zástupce poté kontaktuje praktického lékaře. Pokud jsou 
známky infekce zjevné již při příchodu do školy, nebude zletilý žák do budovy vůbec vpuštěn, nezletilý 
bude umístěn do izolace. 
● Součástí prevence je také rozhodnutí, že tradiční společné slavnostní zahájení školního roku se 
letos konat nebude, vyhodnocení nejúspěšnějších žáků a reprezentantů školy ve sportovních a 
předmětových soutěžích a olympiádách se uskuteční v rámci jednotlivých tříd.  
 

Rádi bychom také zmínili některé organizační záležitosti související se zahájením nového 
školního roku. 
● První školní den (úterý 1. září) proběhnou ve všech třídách od 8:00 h do 11:40 h třídnické hodiny. 
Žáci se dostaví do svých kmenových učeben (seznam je vyvěšen u hlavního vchodu školy). Žáci 
prvních ročníků (prima A, prima B a 1.E) vyčkají před školou, kde si je v 8:00 h vyzvednou jejich 
třídní učitelé.  
● Každý žák si přinese přezůvky, sešit na poznámky a psací potřeby.  
● V tento den také proběhne fotografování tříd. 
 



 

● Od středy 2. září 2020 začne vyučování podle pravidelného rozvrhu hodin (včetně odpolední 
výuky). S rozvrhem se mohou žáci seznámit prostřednictvím školního informačního systému Bakalář 
nejpozději v pondělí 31. 8. 2020. 
● Na nižším gymnáziu v době prvních hodin daného předmětu proběhne také výměna, resp. 
odevzdání učebnic (týká se žáků sekund až kvint). 
 
Na závěr chceme všechny žáky i jejich rodiče ubezpečit, že návrat k pravidelné prezenční docházce 
po relativně dlouhé době osobní nepřítomnosti žáků ve škole  nemůže být nárazový a skokový, ale 
pozvolný. Bude vytvořen dostatečný prostor pro adaptaci žáků na pravidelný režim školní docházky 
a plnění školních úkolů a povinností. Po dobu prvních tří týdnů bude mapování a ověřování znalostí 
a dovedností žáků probíhat bez klasifikace, resp. známka bude zapsána a využita jako podklad pro 
hodnocení pouze pokud bude dotyčnému žáku vyhovovat, tj. s jeho souhlasem.  
 
 
Přejeme všem žákům do dalšího období hodně chuti do práce a také mnoho radosti z dosažených 
výsledků.  
 

 
______________________ 
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 
ředitel školy 
     

 
 


