INFORMACE k obnovení osobní přítomnosti žáků v Odborném učilišti Kelč
Od 11. května je obnovena v omezeném režimu osobní přítomnost žáků ve škole za
účelem přípravy žáků 3. ročníku všech oborů a 2. ročníku praktické školy dvouleté
k závěrečným zkouškám. Žáci si vyzkouší elektronickou písemnou zkoušku, připraví si
praktickou část a budou z vyučujícími opakovat témata k ústí části závěrečných zkoušek,
jejichž realizace se předpokládá na začátku června. Příprava ke zkouškám bude probíhat
za dodržení příslušných hygienickým a epidemiologických opatření dle přiložených
rozvrhů jednotlivých oborů max. 3x týdně za těchto podmínek:
 Přítomnost žáků bude povolena po předložení Čestného prohlášení (viz příloha)
 Konzultace se uskuteční pro tři skupiny podle níže uvedeného rozpisu:
1. skupina – žáci 3. ročníku oboru zahradnické, zámečnické práce a pečovatelské
služby
2. skupina – žáci 3. ročníku oboru zednické a prodavačské práce
3. skupina – žáci 2. ročníku praktické školy dvouleté
 Počet žáků ve školní skupině bude max. 15 a bude splněna podmínka jeden žák
v lavici.
 Složení skupin bude neměnné, vzájemný kontakt skupin bude omezený úpravou
přestávek.
 Ochranné a dezinfekční prostředky na pobyt ve škole zajistí škola.
 V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude
moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve
vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy budou
roušky povinné.
 Škola nebude zajišťovat stravování (žáci si přinesou vlastní stravu) ani ubytování.
Doba skupinových konzultací dle rozvrhu bude přizpůsobena aktuálním možnostem
dopravního spojení:
 od 7:00 do 12:30 hod. – žáci z Bystřice p/H, Hranic,
 od 8:00 do 13:30 hod. – žáci ze Vsetína, Valašského Meziříčí
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