
Informace k docházce do školy v červnu 

Milí studenti, vážení rodiče! 

 

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost 

žáků nižších ročníků středních škol za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací 

nebo třídnických hodin. Z pokynů MŠMT vyplývá, že vždy záleží na konkrétních podmínkách každé 

školy, do jaké míry a v jaké podobě či rozsahu tuto možnost využije. Hlavní vzdělávací aktivitou pro 

žáky a studenty bude až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku. 

Žákům a studentům bude umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů: 

 Individuální nebo skupinové konzultace (do počtu 15 žáků nebo studentů) nebo setkání 

s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání 

samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 

2019/2020.  Třídnické hodiny. 

 Socializační aktivity. 

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků nebo studentů, které z důvodu 

zákazu osobní přítomnosti žáků nebo studentů zůstaly ve škole. 

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.  Předání vysvědčení 

za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny těchto 

žáků nebo studentů neměnné, s těmito skupinami mohou také pracovat různí pedagogičtí 

pracovníci podle konkrétních potřeb. 

Při prvním vstupu do školy předloží žák nebo student vyplněné a podepsané čestné prohlášení 

(seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). 

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. Další možnost je vyzvednout si ho již vytištěné ve 

vestibulu školy každý všední den dopoledne počínaje středou 3. 6. 2020. Pokud Vám ani jedna 

z těchto možností nevyhovuje, zašleme formulář na vyžádání poštou. Žádost adresujte v předstihu 

na dalik.jiri@gymhu.cz 

Harmonogram otevření školy pro Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec 

Vzhledem k souběhu postupného otevírání škol, povinného pokračování vzdělávání na dálku, 

přijímacích zkoušek pro uchazeče do 8letého a 4letého gymnázia a maturitních zkoušek (v letošním 

roce 65 maturantů) umožní škola prezenční přítomnost žáků s výše uvedeným programem od 17. 6. 

2020.  

Třídy nižšího a vyššího gymnázia se budou v návštěvách školy střídat po dnech. Třídy budou rozděleny 

do skupin po max. 15 žácích. Skupinám žáků z jedné třídy bude vyčleněno samostatné patro a sociální 

zařízení. Dezinfekční prostředky, rozestupy a další opatření budou zajištěna podle pokynů MŠMT.  

Konkrétní rozvrh vyučování bude zveřejňován průběžně na webových stránkách školy. Vyučování 

potrvá každý den 4 – 6 hodin, aby bylo možné zajistit postupný odchod žáků na oběd do školní 

jídelny, kde může najednou obědvat pouze omezený počet strávníků. V této chvíli mají všichni žáci 

obědy odhlášeny, zájemci o oběd si proto musí oběd od konkrétního data telefonicky, emailem nebo 

online přihlásit. Objednávkový systém (online) je funkční, ale oběd je třeba přihlásit v předstihu 

alespoň 2 dny.  

https://www.gymhu.cz/images/stories/soubory/aktuality/2019-2020/sekce_koro/Cestne_prohlaseni_ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
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Písemné zkoušky MZ 2020 

úterý 02.06.2020 Písemné zkoušky MZ 2020 

středa 03.06.2020 Příprava na ústní maturitní a 
přijímací zkoušky. Administrace 
zkoušek.  

čtvrtek 04.06.2020 

pátek 05.06.2020 

sobota 06.06.2020     

neděle 07.06.2020     
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Jednotné přijímací zkoušky 4leté G 

úterý 09.06.2020 Jednotné přijímací zkoušky 8leté G 

středa 10.06.2020 Maturitní zkoušky 4.A a 8.O 

čtvrtek 11.06.2020 Maturitní zkoušky 4.A a 8.O 

pátek 12.06.2020 Maturitní zkoušky 4.A a 8.O 

sobota 13.06.2020     

neděle 14.06.2020     
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pondělí 15.06.2020   Maturitní zkoušky 4.A a 8.O 

úterý 16.06.2020   Maturitní zkoušky 4.A a 8.O 

středa 17.06.2020 
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1. O, 2. O, 3. O, 4. O 

čtvrtek 18.06.2020 1.A, 5. O, 2. A, 6. O, 3. A, 7. O 

pátek 19.06.2020 1. O, 2. O, 3. O, 4. O 

sobota 20.06.2020     

neděle 21.06.2020     
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  1.A, 5. O, 2. A, 6. O, 3. A, 7. O 

úterý 23.06.2020 1. O, 2. O, 3. O, 4. O 

středa 24.06.2020 1.A, 5. O, 2. A, 6. O, 3. A, 7. O 

čtvrtek 25.06.2020 1. O, 2. O, 3. O, 4. O 

pátek 26.06.2020 1.A, 5. O, 2. A, 6. O, 3. A, 7. O 

sobota 27.06.2020     

neděle 28.06.2020     

  

pondělí 29.06.2020   PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - bude 
upřesněno podle pokynů MŠMT úterý 30.06.2020   

 

Informace ke vzdělávání na dálku 

Z červnového harmonogramu vyplývá, že v týdnech T40 a T41 musí škola zajistit konání písemných 

částí maturitní zkoušky, konání jednotných přijímacích zkoušek  a administraci přijímacího řízení pro 

137 uchazečů. Od 10. června začínají ústní zkoušky státní části a profilové maturitní zkoušky.  

Všechny tyto činnosti vyžadují nasazení téměř všech členů učitelského sboru. Podle jednotného 

pokynu budou proto domácí úkoly na období těchto 2 týdnů zadány najednou nejpozději  

do 1. 6. 2020. Učitelé nebudou schopni poskytovat zpětnou vazbu okamžitě, ale jen s určitou 

prodlevou. Pokud budete potřebovat učitele kontaktovat s nějakým dotazem, žádostí apod. učiňte 

tak pouze písemně prostřednictvím školního emailu.  

 

Zveřejněno 29. 5. 2020     Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy 


