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Dobrý den, 

MŠMT informuje na základě usnesení vlády ČR (zde), o zavedení distanční formy výuky 
pro všechny střední školy, cit.: 

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. do 25. října 2020 provoz SŠ a VOŠ podle zákona č. 
561/2004 Sb., a  to  tak,  že  zakazuje  osobní  přítomnost  žáků a studentů  na ve 
školách, s výjimkou: 
 povinné školní docházky, 

 praktického vyučování a praktické přípravy; 

 …atd. 

 

Protože nebylo možné během jediného dne při souběžné výuce organizačně připravit 
celý systém výuky distančního studia s novým rozvrhem zohledňující všechny nuance 
praktické (nadále probíhající v současných podmínkách) a teoretické výuky, nově 
distanční formy, proběhnou ještě v pondělí další organizační schůzky vedení, předsedů 
předmětových komisí a všech pedagogů. Z toho vyplývá a dále konkretizujeme: 

 odborný výcvik (praxe na škole oborů truhlář, uměleckořemeslné zpracování dřeva 

a uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů, a rovněž u zaměstnavatelů) jsou 

beze změn, tedy jen za současných zpřísněných hygienických pravidel; 

 výuka teoretických předmětů (odborných a všeobecně vzdělávacích) bude 

probíhat od úterý 12. 10. distanční formou (aplikace MS Teams,  zadávání úkolů 

prostřednictvím třídních emailů apod. dle pokynů a nového rozvržení výuky); 

 provoz domova mládeže (pro potřeby přítomnosti v praktické výuce ubytovaných 

žáků) prozatím nezměněn, tedy otevíráme standardně tuto neděli v 17:00 a 

zavíráme v pátek v 15:30; 

 provoz jídelny také nezměněn, využijí opět jen žáci na odborném výcviku 

 sledujte zprávy informačním systému Bakaláři, na nástěnce webových stránek 

školy a informace třídních učitelů; 

 organizace celé výuky bude v následujících dnech postupně dolaďována, z naší 

strany uděláme maximum proto, aby měl současný stav na kvalitu vzdělávání co 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M585P


nejmenší dopad 

 současně děkujeme za pochopení, pokud se objeví nějaké komplikace, budeme se 

jejich řešení v rámci našich možností, zejména časových kapacit, postupně 

věnovat. 

 

Pro vlastní provoz odborného výcviku zůstávají a nadále v platnosti pravidla, tedy 
odpovídajícího nošení roušek a používání dezinfekčních prostředků, spolu s dalšími 
pravidly (při nedodržení je žák přísně kázeňsky  potrestán): 

 při sejmutí roušky o svačině dodržovat rozestupy (2 m), 

 větrat průběžně "ventilačkou", 

 v případě onemocnění s příznaky respir. onemocnění zůstat preventivně doma, 

 neprodleně informovat třídního učitele v případě předchozího blízkého kontaktu s 

pozitivně testovanou osobou na Convid-19, 

 v případě testování na Covid-19 (z důvodu výskytu viru např. v rodině) předat kopii 

testu třídnímu učiteli (a ten vedení), 

 dodržovat mytí rukou a průběžného používání dezinfekcí,  

 dodržování "režimu škola" na domově mládeže, bude upraveno vnitřním 

předpisem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

................................... 
Ing. Jan Opitz 
ředitel školy 

 


