Vstup do šaten pro maturanty
Milí maturanti,
svoje věci k přípravě na maturitní zkoušky (ostatní si budete
moci odnést v den Vaší ústní maturitní zkoušky) si budete moci
z šatních skříněk vyzvednout takto:
1) Maturanti, kteří přijdou na výuku do školy – při své první
dvouhodinovce ve škole (ale ne při negarantovaném semináři).
Vyučující uvolní z hodiny na cca 10 minut celou skupinu těch,
kteří potřebují do šaten pro věci, tak, abyste se v šatnách
nemohli potkat se skupinou z jiné třídy, podle následujícího
schématu:
v 1. čtvrthodině 1. hodiny z dvouhodinovky – 4.A,
ve 3. čtvrthodině 1. hodiny z dvouhodinovky – 4.B,
v 1. čtvrthodině 2. hodiny z dvouhodinovky – 8.V
ve 3. čtvrthodině 2. hodiny z dvouhodinovky – 8.W.
2. čtvrthodina slouží jako bezpečnostní rezerva.
Dodržujte prosím časové schéma a rozestupy 2 m. Po návratu do
třídy si musíte vydezinfikovat ruce. Ztracený čas nahradíte
prací přes přestávku.
2) Maturanti, kteří nepřijdou na výuku (nemají žádnou ve škole
přihlášenou),
si budou moci vyzvednout své věci od 12. 5. do 22. 5. 2020
v úterý od 8:00 do 13:30,
ve středu od 11:00 do 13:30,
v pátek od 8:00 do 13:30.
Podmínkou je, zapsat svoji návštěvu do sdíleného kalendáře
(odkaz na něj Vám byl zaslán do školního e-mailu).
Pravidla pro zápis do kalendáře:

soustřeďte se, abyste událost zapsali opravdu do
sdíleného kalendáře (ne třeba do Vašeho osobního),
čas rezervovaný pro Vaši návštěvu uvádějte v půlhodinách
(30 minut),
čas rezervujte vždy od celé hodiny nebo půlhodiny (např
10:00, 11:30…),
návštěvu musíte do kalendáře zapsat nejméně 24 hodin
před jejím uskutečněním,
jako název události uveďte své příjmení, jméno a třídu,
v jednu půlhodinu mohou být v kalendáři zapsáni max. 4
žáci, nejlépe ze stejné třídy.
Na základě tohoto zápisu Vám správce počítačové sítě povolí
vstup do školy na Vaši kartu nebo čip. Bez zápisu do kalendáře
do školy nechoďte.
Pravidla pro vstup do školy
Do školy můžete vstoupit jen Vy, žádná doprovázející osoba.
Nikoho čekajícího případně u vchodu do školy nepouštějte.
Při vstupu do školy si ve vestibulu vydezinfikujte ruce.
Po celou dobu pobytu ve škole musíte mít nasazenou
roušku.
Udržujte odstup 2 m od dalších osob.
Běžte nejkratší cestou do šatny a zpět.
Ve škole se nezdržujte déle než je nezbytné pro
vyzvednutí si věcí.
Při odchodu si opět vydezinfikujte ruce.
Děkuji za pochopení a dodržování pokynů.
Pavel Škoda, ředitel školy

