
Žáci a studenti ve škole – týden od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 

 

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 19. 11. 2020  
je od 25. 11. 2020 povolena osobní přítomnost ve škole: 

• žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol 

• žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 
žáků/studentů 

 

Na naší škole se možnost prezenční výuky ve škole týká tříd 3. A (jen praktické vyučování), 
4. L a 4. DVS kombi A, B, 

od 1. 12. 2020 dále celé studijní skupiny 3. DVS denní a 21 žáků 4. A. 

Ostatní třídy mají stále distanční způsob výuky. Distanční výuka je povinná.  

 

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. 

3. A 

Epidemiologická situace nedovoluje Nemocnici Havlíčkův Brod, která je smluvním partnerem 
školy k nácviku praktických dovedností žáků a studentů, vstup do nemocnice. Tento zákaz má 
škola od Nemocnice Havlíčkův Brod sdělen písemně. 

Žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent budou mít zajištěnou praktickou výuku ve škole. 
Tento nácvik ve školních podmínkách bude probíhat po dobu zákazu vstupu do Nemocnice 
Havlíčkův Brod. Praktická výuka ve škole je povinná. 

 

4. L 

Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu a jeho změn. 

 

4. A a 3. DVS – pondělí 30. 11. 2020 

Žáci 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent a studenti 3. ročníku Diplomovaná všeobecná 
sestra mají nadále uloženou pracovní povinnost podle Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 
2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. 



Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční 
výukou. 

 

4. A – od úterý 1. 12. 2020 

U žáků, kteří již byli zaměstnavateli (krizovým štábem Kraje vysočina) uvolněni k prezenční 
výuce (celkem 21 žáků), se budou výuky účastnit ve škole podle rozvrhu a jeho změn. 

U 13 žáků 4. A, kteří mají dle nařízení vlády pracovní povinnost, a ze které je Domov 
důchodců v Husově ul. Havlíčkův Brod neuvolnil z důvodu personální potřebnosti, škola 
zajistí asynchronní způsob distanční výuky. Škola si je vědoma toho, že tito žáci kromě 
vysilující pomoci v terénu, budou ještě vedeni ke školní práci. Cílem školy je poskytnout 
všem žákům třídy 4. A rovnou příležitost k získání informací k výuce. Distanční výuka bude 
přednostně nasměrována na maturitní a profilové předměty a žáci z ní po dobu výkonu 
práce v terénu nebudou zasílat škole žádné zpracované úkoly. Škole jde o to, aby pracující 
maturanti i v této mimořádné době nebyli izolováni od školní výuky, které se již většina 
jejich spolužáků může osobně účastnit. 

 

3. DVS – od úterý 1. 12. 2020 

Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu a jeho změn. 

 

4. DVS kombi A, B 

Výuka 3.- 4. 12. 2020 ve škole podle rozvrhu a jeho změn. 

 

Domov mládeže bude poskytovat ubytování pouze: 

• žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku, 

• žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, 

• žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště. 

Žáci/studenti a zaměstnanci domova mládeže (DM) i další osoby pohybující se v DM, mají 
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách DM. 

 

Školní stravování: 

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích 
služeb, které neslouží pro veřejnost. 

Při provozu školního stravování ve výdejně školy je nezbytné dodržet: 



•rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 

•maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, 

•ve školní výdejně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 

•ve školní výdejně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce 
  a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí 
strávníci si mohou stravu odebrat ve výdejním okénku, 

•při výdeji stravy nebude docházet k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/ 
prezenční a distanční formy 

Žáci/studenti mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní výdejny nosit roušky,  
s výjimkou doby konzumace stravy. 


