
Žáci a studenti ve škole od 14. 12. 2020 

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 449 ze dne 30. 11. 2000 se od 14. 12. 2020 provoz školy 
bude řídit pravidly, která stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 

 

Je povolena stálá osobní přítomnost (prezenční výuka): 

• žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, vyšších odborných škol, 
v našem případě do školy již chodí 4. L a 3. DVS denní forma a od 14. 12. 2020 celá 4. A; 

Žáci 4. A budou mít v týdnu od 14. 12. 2020 umožněnou výuku OSN v Nemocnici Havlíčkův 
Brod; 

 

• žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě, v našem případě se 
příprava týká třídy 3.A. Výuka OSN v Nemocnici Havlíčkův Brod je povolena ředitelstvím 
nemocnice v týdnu od 14. 12. 2020) 

 

Prezenční výuka v týdenních cyklech (rotační) je povolena u: 

• ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni se dosud vzdělávat pouze distančním 
způsobem; 

třídy žáků se budou ve škole při prezenční výuce střídat takto: 

 

týden od 14. 12. 2020: 

ve škole se vzdělávají podle stálého rozvrhu a jeho změn: 

1. S 
2. S 
3. A 

distančně se vzdělávají třídy: 

1. L 
2. L 
3. L 

  



týden od 21. 12. 2020 bude ještě upřesněn (od středy 23. 12. 2020 mají žáci SŠ vánoční 
prázdniny). V úvahu připadají tři alternativy: 

 

1. alternativa: 

21. 12.: 

ve škole se vzdělávají podle stálého rozvrhu a jeho změn: 

1. L 
2. L 
3. L 

distančně se vzdělávají třídy: 

1. S 
2. S 
3. A  

22. 12.: 

ve škole se vzdělávají podle stálého rozvrhu a jeho změn: 

1. S 
2. S 
3. A 

distančně se vzdělávají třídy: 

1. L 
2. L 
3. L 

2. alternativa: 

Plošné celostátní prodloužení vánočních prázdnin – určilo by MŠMT ČR 

3. alternativa: 

Ředitelské volno vyhlášené školou na základě většího výskytu nemocných žáků a studentů 
(pozitivních na COVID nebo v karanténě) 

  



Prezenční i 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.  

 

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. 

 

Začátek výuky po vánočních prázdninách bude v pondělí 4. 1. 2021. Škola oznámí způsob 
výuky podle aktuálních právních norem a epidemiologické situace ihned, jak je bude znát. 


