Žáci a studenti ve škole od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021
Na základě opatření, která vyplývají z Usnesení vlády ČR se provoz školy nadále řídí pravidly, která
stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V neděli 11. 4. 2021 o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda ČR
schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede
protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde
k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné děti s povinností
předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného
testování. Naší střední a vyšší školy se zatím nic nového v oblasti docházky do školy netýká.
Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená
krizovým opatřením.
Provoz SŠ a VOŠ:
 Výuka na střední a vyšší odborné škole probíhá distančním způsobem.
 Prezenční výuka je povolena pouze u:
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb; u nás se týká tříd 3. A a 4. A.
Výuka OSN v Nemocnici Havlíčkův Brod je ředitelstvím nemocnice pro týden
od 12. 4. 2021 povolena pro oba ročníky a všechny žáky v nich!
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách.

 U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou
umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden
pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy. Žák/student
sdělí zájem o konzultaci svému třídnímu učiteli. Třídní učitel tento požadavek předá škole.
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
respirátory po celou dobu pobytu ve škole.
 Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
v nezbytně nutných a odůvodněných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.
Prezenční i distanční výuka je povinná.

Testování žáků:
Naši žáci, kteří mají výjimku z omezení docházky do školy a mohou díky ní vykonávat
praktické vyučování ve zdravotnickém zařízení (třídy 3.A a 4. A), jsou povinně testováni
od 22. 3. 2021, a to ve zdravotnickém zařízení. Od 12. 4. 2021 má škola povinnost zajistit
testování všem žákům, kteří by se účastnili výuky ve škole a kteří jsou ubytovaní na domově
mládeže. Testování žáků zaznamená změnu pouze u těch žáků, kteří se ubytují na domově
mládeže den před jejich praktickou výukou. V tom případě bude žák testovaný na domově

mládeže a na oddělení zdravotnického zařízení následný den se prokáže dokladem
o provedeném testu a již testování nebude vystaven.
Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky!

Domov mládeže bude poskytovat ubytování pouze:
• žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku, tedy praktické vyučování
Žáci/studenti a zaměstnanci domova mládeže (DM) i další osoby pohybující se v DM, mají
povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM.

Školní stravování:
Školní stravování na domově mládeže je obnoveno počínaje dnem 12. 4. 2021. Tento uvolněný
režim nám dovoluje skutečnost, že základní škola Nuselská Havlíčkův Brod, která dováží naší
škole jídlo, již bude mít svoje žáky ve škole a bude pro ně vařit.

Havlíčkův Brod; 9. 4. 2021

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy

