Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, 23. dubna 2021

Organizační opatření č. 12/230421 SOŠ_SOU Ch

1. K činnosti školy v období od 26. dubna 2021 v souvislosti s opatřením vlády ČR a MZ

Ad 1.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č.
94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č.
94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
S účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

I.
bod 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů (ve všech jejich formách
podle školského zákona), žáků a studentů všech ročníků všech středních škol,
konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve
skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), s povinností testování
žáků 2 x týdně. Toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na
pracovištích fyzických nebo právnických osob.
(Doporučuji provést testy v pondělí a čtvrtek v případě celotýdenního prezenčního
pobytu žáka na pracovišti. V jiných případech, kdy přítomnost žáka není na praktické
výuce celotýdenní, testování provést v kombinaci škola – praktické pracoviště nebo

opačně. Nadále také platí, že žák se může prokázat potvrzením negativního testu
z oficiálního testovacího centra za dodržení platnosti testu nejvýše 3 dny.
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník). Povinnost testování žáků se nevztahuje na individuální konzultace a
individuální prezenční výuku. Škola však může pro preventivní testování použít pouze
testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití
laickou osobou.
f) skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých
vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z
jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině:
▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence
příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně
vymezenými výjimkami) viz bod 2. níže.
g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek (dále jen zkoušky), a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
s povinností prokázání se potvrzením o negativním testu - ne starší 7 dnů. Pokud
předchozí podmínka neplatí, je nutné provedení testů před konáním zkoušek ve škole.
i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích (dále jen zkoušky) s povinností:
- provedení testů u pedag. pracovníků (zaměstnanců) v případě, že v den konání
„zkoušky“ uběhlo již 7 dní od posledního provedeného testu,
- s povinností provedení testů u žáka, pokud se neprokáže potvrzením, že max. před 7
dny byl negativně testován. Pokud neplatí věta první, musí být žák otestován před
zkouškou ve škole. Zde se stanovuje výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v
den konání „zkoušky“ nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny
osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad
veřejnosti.
a dále s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy
podle písmene c) a skupinové konzultace podle písmene f)
Bod 9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a
ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se
mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v
přírodě a školní výlety,

Na základě výše uvedeného stanovuje ředitel školy na období od 26. dubna
2021 do odvolání či změny následující provozní a výchovně - vzdělávací
opatření:
A)

V plném rozsahu probíhá povinná distanční výuka pro všechna pracoviště školy
v souladu s § 184a školského zákona („ Zvláštní pravidla při omezení osobní
přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách“).

B)

Distanční výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin a k její realizaci jsou
využívány především on – line nástroje jako: Bakaláři - Komens, OnDrive, E- mail,
(popřípadě dle dohody Discord.com, Microsoft Teams,)
Kumulace různých dalších softwarových nástrojů není vzhledem k možnému
překombinování a nepřehlednosti výuky pro žáky doporučena.

C) Všem osobám se s účinností již ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb,
mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj).
Zákaz se nevztahuje na: ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj.
mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (dále viz bod I) ).
D) Čas uzavření budov školy v jednotlivých dnech v rámci zajištění distanční výuky dle
rozvrhu na pracovištích školy:
Pracoviště Jáchymova 478:
po – 15.00 hod.
út – 15.00 hod.
st – 15.00 hod.
čt – 15.00 hod.
pá – 14.00 hod.

Pracoviště Miřiovského:
po – 15.00 hod.
út – 15.00 hod.
st – 15.00 hod.
čt – 15.00 hod.
pá – 14.00 hod.

E) Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny pro všechna pracoviště na tyto dny
takto:
Pondělí – pátek: 8.00 – 13.00 hod.
Obecné zásady při návštěvě školy
Návštěvy musí dbát přísných protiepidemických opatření. Není-li nezbytně nutná
osobní návštěva, využijte písemné, elektronické a telefonické komunikace. V případě
potřeby osobní návštěvy školy, je nutno předem objednat návštěvu u konkrétní

osoby telefonicky (či e-mailem). Ve všech budovách školy je povinnost používání
ochrany obličeje (rouška) a dodržování rozestupu dvou metrů. K dispozici jsou u
vchodu do každé budovy dezinfekční prostředky, které vždy používejte. Vstup třetích
osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných
případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem
třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové
zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského
zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující
zásobování, případně další nezbytné služby.
F) Domov mládeže: provoz uzavřen s výjimkou pobytu studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol
jednoletých a dvouletých (výjimka platí pro praktické vyučování a praktickou
přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a
zařízeních sociálních služeb). Dále se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a
studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území
České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních
(domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit
prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní
výlety.
G) Školní jídelna:
Pro distančně vzdělávané je určen nadále pouze odběr jídla do nosičů, nikoliv
konzumaci na místě, jinak se provoz řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích
služeb vyplývajícími z krizového opatření (od 3. prosince 2020 dle usnesení Vlády ze
dne 30. listopadu č. 1262) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (vlada.cz)
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem),
• Dodržovat rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý
stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• Udržovat maximální možný rozestup mezi strávníky,
• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s
výjimkou doby konzumace stravy.
• Každý zaměstnanec je povinen řádně a včas (den předem) nahlásit nebo odhlásit
oběd v elektronickém systému objednávek.

H) Provoz knihovny probíhá za následujících pravidel:
a) zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně,
b) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden
žák/student a jeden pedagogický pracovník). Antigenní testy nemusí v tomto
případě žák podstoupit. Je povinností žáka mít ochranu dýchacích test
(respirátor třídy FFP2, KN2).
c) pracovníci knihovny provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při
kontaktu s knihami, časopisy a dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny jsou umístěny dezinfekční prostředky, aby byly k
dispozici pro žáky/zákazníky k dezinfekci rukou.
K) Hala odborného výcviku/pracoviště odborného výcviku: praktického vyučování a
praktická příprava žáků a studentů je umožněna za dodržení hygienických opatření
dle bodu C) a prokázáním se negativního testu ne starší 3 dnů. Pokud předchozí
podmínka neplatí, je nutné provedení testů před konáním praktického vyučování.
Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

