
Zahájení školního roku 2020/2021

Základní informace

• Vyučování školního roku 2020/2021 bude zahájeno v úterý 1. září 2020 v 7 :55. Žáci budou seznámeni se

všemi důležitými informacemi. 

• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. K dnešnímu dni

(28.8.2020)  na  naší  škole  nevyžadujeme  nošení  roušky.  Další  pravidla  v  této  oblasti  mohou  být
zaváděna  v  návaznosti  na  protiepidemická  opatření  uvedená  u  příslušného  stupně  pohotovosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená
místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 

• Vstup rodičů  do  školy  umožněn  nebude.  (Vstup  rodičů  do  školy  bude  umožněn pouze  v  nezbytně

nutných případech).

• Žáci budou s pravidly dodržování osobní hygieny a dezinfekce seznámeni během 1. dne ve škole. 

• Rozvrh  tříd  na  školní  rok  2020/2021  najdete  na  webových  stránkách  školy  (www.glnb.cz),  nebo

v aplikaci Bakaláři. 

• Školní řád najdete na webových stránkách gymnázia. Žáci s ním budou seznámeni na začátku školního
roku.

• Na webových stránkách školy je k dispozici seznam učebnic a učebních pomůcek, které budou studenti
používat. 

• Protože nemohla na nižším stupni gymnázia proběhnout běžná výměna učebnic mezi třídami na konci
školního roku v červnu 2020, bude tato výměna realizována v průběhu září 2020.

• Učebnice pro studenty na vyšším stupni  gymnázia  budou řešeny v rámci  třídnických hodin v úterý
1.9.2020.

• Na začátku školního roku bude probíhat  harmonizace toho,  jak bude do budoucna vypadat  případná

distanční  výuka  na  naší  škole.  Po  žácích  zašleme  jednoduchý  dotazník  ohledně  Vašich  domácích
podmínek,  které  jsou  nutné  pro  distanční  výuku (počítač/laptop  v  domácnosti,  internetové  připojení
a podobně).

Časový harmonogram výuky v úterý 1. 9. 2020
• Prima: 7:55 - 10:40 - třídnické hodiny, v 10:40 ukončení výuky

• Sekunda: 7:55 - 9:35  - třídnické hodiny, v 9:35 ukončení výuky

• Tercie: 7:55 - 9:35  - třídnické hodiny, v 9:35 ukončení výuky

• Kvarta: 7:55 - 9:35  - třídnické hodiny, v 9:35 ukončení výuky

• Kvinta: 7:55 - 8:40  - třídnická hodina, v 8:40 ukončení výuky

• Sexta: 7:55 - 9:35  - třídnická hodina, v 9:35 ukončení výuky

• Septima: 7:55 - 8:40  - třídnická hodina, v 8:40 ukončení výuky

• Oktáva: 7:55 - 8:40  - třídnická hodina, v 8:40 ukončení výuky

Organizace výuky od středy 2. 9. 2020
Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat podle platných rozvrhů (suplování). 

V Lipníku nad Bečvou dne 28. srpna 2020 Mgr. Jiří Farný, ředitel školy

http://www.glnb.cz/

