
Žáci a studenti ve škole od 15. 3. 2021 

 

Na základě opatření, která vyplývají z Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 O přijetí krizového 
patření se provoz školy nadále řídí pravidly, která stanovilo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 

Krizová opatření vlády budou platit do odvolání. 
 

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 15. 3. 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. 

 

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: 

Omlouváme se, ale z důvodu uzavření škol a školských zařízení, nebude možné ve výdejně na 
domově mládeže odebírat obědy. Jsme přímo závislí na dovozu obědů z jídelny ZŠ Nuselská, 
která je uzavřena. Toto uzavření platí do 21. 3. 2021. 

 

Havlíčkův Brod; 12. 3. 2021   Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. 
      ředitelka školy 


