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Milí žáci, vážení kolegové a rodiče. 

Na základě vydaného materiálu Informace k provozu škol a školských 

zařízení (vyd. 19. 11. 2020) a na základě usnesení vlády ČR (20. 11. 2020)  je 

povoleno vyučování pro žáky 4. ročníků čtyřletých oborů vzdělání, 3. ročníků 

tříletých oborů vzdělání a všech dalších žáků závěrečných ročníků středních 

škol. 

Od pondělí 30. 11. 2020 (lichý týden) bude probíhat teoretická výuka ve 

třídách posledních ročníků. 

Jsou to třídy: 

OK 3, TR 3, E 3, PA 3, MS 4, ST 4, NA 2, MS 3 

Dále bude probíhat praktické vyučování žáků (ODV, praxe) všech tříd, 

které mají odborný výcvik či praxi v lichém týdnu.  

Jsou to třídy: 

OK 1, TR 1, OK 2, TR 2, E 2, KD 2, PA 2, SM 3, KD 3, IZT 3 

MS 1 (mají praxi 30. 11. a 1. 12.) 

MS 2 (mají praxi 2. až 4. 12) 

Rozvrhy tříd pro příští týden naleznete na webových stránkách školy. Jedná se o 

rozvrh platný pro tento školní rok. Jsou zakázány sportovní aktivity, tudíž 

nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy. 

Prosím třídní učitele, aby žáky prostřednictvím MT informovali o nástupu do 

školy, o rozvrhu. 

 

Všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat 

manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem 

ke COVID - 19 (https://bit.ly/3lr1PEU) a metodiku  Metodika Ministerstva 

zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W). Nové 

je Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s 

účinností od 21. 11. 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-

noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020/). 
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Dále jsou v platnosti všechny vnitřní směrnice, pokyny, řády, včetně školního 

řádu. 

V pondělí 30. 11. 2020 budou všichni žáci v první vyučovací hodině (mimo 

těch, kteří realizují odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů) 

seznámeni s materiálem MŠMT Informace k provozu škol a škol. zařízení  

(https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-

zarizeni-od-25-a-30-11.pdf). Informace o seznámení s textem zapíše vyučující 

do třídní knihy. 

Všichni žáci, vyučující a nepedagogičtí pracovníci musí být na dobu pobytu ve 

škole vybaveni dostatečným množstvím vlastních roušek či respirátorů. 

Provoz školní jídelny je zajištěn.  

Kromě prezenční výuky nadále probíhá i distanční vzdělávání, a to pro třídy, 

které nejsou vyjmenovány výše a na které se nevztahuje materiál Informace 

k provozu škol a škol. zařízení. 

Pro kontakt s rodiči žáků stále platí distanční přístup.  

 

Děkuji za Vaši vstřícnost, kterou jste si vzájemně projevovali v uplynulém 

období, děkuji za ohleduplnost při plnění stanovených úkolů, děkuji za Váš 

lidský přístup. 

Těším se s Vámi se všemi na setkání  

Irena Jonová 
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