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Milé studentky a studenti, 

zdravím vás ze Slovańáku na konci prázdnin. Blíží se nový školní rok a já bych vám rád sdělil nejnovější 

informace k jeho začátku. 

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že tradiční slavnostní zahájení v “Barce” zorganizujeme, a to v 

mírně omezeném modelu, “nadvakrát”. 

V úterý 1.9.2020 se prosím všichni dostavte do školy ráno v 8.00 hod., a to do svých kmenových učeben 

(připomeneme vám je na orientačních tabulích u vchodu). Prosím, vezměte si s sebou roušky! Dále 

proběhne následující program ve dvou “etapách”: 

třídy A+B: 

8.00 - 8.45 program ve třídě, následně přesun do Barky, kde proběhne od 9.00 do 9.30 hod. slavnostní 

zahájení školního roku, poté přesun opět do školy, kde se vám do cca 10.45 bude věnovat třídní učitel, a tím 

program prvního školního dne končí (kromě prvních ročníků, které pokračují v programu adaptačního 

kurzu). 

třídy X+římani: 

8.00 - 9.30 program ve třídě, následně přesun do Barky, kde proběhne od 10.00 do 10.30 hod. slavnostní 

zahájení školního roku, a tím program prvního školního dne končí (kromě prvních ročníků, které pokračují v 

programu adaptačního kurzu). 

Stravování dne 1.9.2020: 
studenti prvních ročníků, kteří mají zaplacené obědy, budou mít automaticky předobjednán oběd číslo 1. 

Pokud budou chtít provést jakoukoliv změnu, musí si ji udělat sami na www.strava.cz. 

Ostatní studenti nemají na tento den přednastaven oběd, tj. pokud ho budou chtít, tak si ho budou muset 

objednat. 

Ještě jednou prosím: nezapomeňte si roušku, a sice pro slavnostní zahájení v Barce, které proběhne “v 

rouškách” (už se těšíme na fotografie….) 

Další informace k začátku školního roku: 
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci musí škola zajistit zvýšené dodržování hygienických opatření. 

Myslím, že budeme souhlasit s tím, že situace není jednoduchá a bez pomocí vás, našich studentů, to 

nezvládneme. Každý z nás může přispět dobré věci tím, že bude dodržovat zvýšená hygienická opatření. 

Prosíme o dodržování následujících pravidel: 

 při vstupu do školy si dezinfikujte ruce – nově jsou pořízeny tři stojany na dezinfekci: dva jsou 

instalovány ve vchodovém vestibulu, jeden u tělocvičny 

 při použití sociálních zařízení si pořádně umyjte ruce a dezinfikujte (na toaletách jsou na každém 

umyvadle umístěny lahvičky s dezinfekcí) 

  

http://www.strava.cz/
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Stravování 
Řešit oblast stravování v naší malé jídelně s naší malou výdejnou bylo nejnáročnější. Po konzultacích 

musíme přistoupit k tomu, že není možné si polévku nalévat samoobslužně tak, jak to dosud probíhalo. 

Polévku budou tedy vydávat kuchařky. Z důvodu nedostatku místa ve výdejně musíme přistoupit k tomu, že 

od 1.9.2020 budeme do odvolání nabízet jen dva obědy. Proces výběru jídel bude následující: je 

domluveno s dodavatelem stravy, že jakmile nám pošlou jídelníček na následující období, sejde se nově 

sestavená stravovací komise, která vždy na každý den vybere ze tří nabízených jídel dvě, která se budou 

nabízet. Stravovací komise bude tříčlenná a jednoho člena bude navrhovat studentský senát. 

Abychom nemuseli přistupovat k dalším omezením ve stravování, prosím všechny studenty, kteří se budou 

ve školní jídelně stravovat, aby důsledně dodržovali následující pravidla: 

 nehoufujte se, nepředbíhejte se, vzorně stůjte v dlouhé frontě na oběd. Nelze akceptovat 

standardní stav, kdy před vchodem do jídelny je velký houf studentů, kteří se tím pádem pohybují 

velmi těsně u sebe. A to mnohdy po například 10 minutovém čekání ve frontě. Z tohoto důvodu 

budou na zemi umístěny „značky“, které budou přiměřeně daleko od sebe a všechny žádáme o 

„postupování ve frontě“ právě po těchto značkách. 

 pořádně si umyjte ruce a vydezinfikujte si je. Ještě jednou: pořádně si umyjte ruce a 

vydezinfikujte si je. To je alfa a omega stravování v naší malé jídelně. Jakmile postoupíte po 

značkách až do minichodbičky s umyvadlem, umyjte si ruce a vydezinfikujte si je dezinfekcí, která je 

umístěna na umyvadle. 

Výuka 
Jsme si vědomi, že distanční výuka nevyhovovala všem a také je zřejmé, že prostřednictvím distančního 

vzdělávání nelze probrat veškeré naplánované učivo z druhého pololetí loňského školního roku. Na druhé 

straně je také zřejmé, že nelze veškeré neprobrané učivo „zahodit“. Dříve či později by vám to chybělo. 

Všichni vyučující pečlivě dělají rozbor loňského druhého pololetí: co jste zvládli probrat, co méně a co třeba 

vůbec a naplánují následující školní rok tak, aby důležité neprobrané učivo přišlo na řadu v letošním školním 

roce. S tímto plánem vás v úvodních hodinách seznámí. Pokud to bude jenom trochu možné, alespoň 

stručně zopakují ta nejdůležitější témata před případnou kontrolou. 

Vážené studentky, vážení studenti: pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či náměty 

k nadcházejícímu školnímu roku, obraťte se na své třídní učitele, případně na kteréhokoliv člena vedení 

školy. 

Vážené studentky, vážení studenti: těšíme se na vás J 

Z celý pedagogický sbor 

Dalibor Kott, ředitel školy 

 


