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Vážení rodiče, 

po pečlivém zvážení epidemiologické situace Vás chceme informovat o tom, jak budou organizovány Přípravné kurzy 

na Slezském gymnáziu v letošním školním roce.  

 Vzhledem k tomu, že jedním z největších kladů kurzů je individuální přístup k jejich účastníkům, volíme pre-

zenční formu – kurzy budou od 6., popř. 8. nebo 10. prosince probíhat v prostorách školy (Zámecký okruh 29, Opava). 

Žáci budou pracovat v menších skupinách tak, aby byla dodržena všechna nařízení a hygienická pravidla. Před začát-

kem každého kurzu se jednotliví žáci musí prokázat dokladem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 

nebo o PCR testu, který není starší než 72 hodin (mládež do 18 let má k dispozici 5 testů měsíčně zdarma). Pro kontrolu 

těchto dokladů je výhodné mít mobilní aplikaci Tečka. Pokud to není možné, je potřeba stav doložit potvrzením v tištěné 

formě. V případě, že žák potvrzení nepředloží, nemůže se v tomto dni kurzů účastnit. Samozřejmostí je respirátor (třída 

FFP2) po celou dobu kurzu. 

 Účastníkům kurzu vytvoříme osobní účet, kterým se budou přihlašovat do prostředí Učebny Google. Zde pro 

ně budou přístupné informace různého druhu, je tedy nutné, aby tuto „učebnu“ pravidelně sledovali a řídili se pokyny, 

které sem budeme vkládat. Učebna rovněž poslouží ke sdílení studijních textů a v neposlední řadě zde účastnící najdou 

odkaz na Meet – pro případ, že bude zapotřebí vést výuku distančně. To může platit v situaci, kdy se někteří z žáků 

ocitnou v karanténě. Své kurzy by ale absolvovat mohli, protože jim to zdravotní stav neznemožňuje. Pokud taková 

situace nastane, žádáme Vás, abyste nás informovali o nepřítomnosti Vašich dětí na jednotlivých lekcích, a to s před-

stihem. Jedině tak můžeme operativně přizpůsobit výuku. Formulář absence účastníků pro Vás připravíme formou 

sdílené tabulky v Učebně Google. 

Před zahájením kurzů Vám zašleme e-mail s podrobným technickým popisem všech potřebných náležitostí. 

 Vývoj epidemiologické situace sledujeme a o jakýchkoliv změnách v organizaci Přípravných kurzů Vás budeme 

neprodleně informovat na Vaši e-mailovou adresu. V případě uzavření škol by kurzy pokračovaly online formou (v 

Učebně Google). 

V případě, že neobdržíme od Vás žádnou reakci, budeme považovat organizaci přípravných kurzů prezenční formou za 

akceptovanou. 

Děkujeme za spolupráci. 

S úctou 

Mgr. Magda Hrstková 
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