
Žáci a studenti ve škole od 8. 2. 2021 

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 se provoz školy nadále řídí 
pravidly, která stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 
odvolání. 
K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských 
zařízení. Vyšší škola může konat zkoušky za účasti nejvýše deset osob. 

 

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 8. 2. 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 roušky 
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 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. 

 

Poznámka: 

Nemocnice Pelhřimov si vyžádala k výpomoci 2 naše žáky ze 3. A, kteří nastoupili  
18. 1. 2021. Tito žáci pracují jako dobrovolníci. Škola s Nemocnicí Pelhřimov organizuje 
jejich směny a v návaznosti na ně případné omluvy těchto žáků z výuky. K dnešnímu dni 
nevíme, jak bude další pomoc nezbytná a zda bude ukončena nebo naopak posílena. 

 

Havlíčkův Brod; 4. 2. 2021   Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. 
      ředitelka školy 


