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                        Jindřichův Hradec 
    
 
       Jindřichův Hradec, 23. listopadu 2020 
 
 
 

Organizační opatření č. 21/231120 SOŠ_SOU  Ch 
K činnosti školy v období od 25. listopadu 2020 v souvislosti se schválením návrhů ministra 

zdravotnictví Jana Blatného vládou ČR dne 20. listopadu 2020 a s prodloužením nouzového stavu 
do 12. prosince 2020 

 
 

A)  V souladu s opatřením MZ ze dne 20. 11. 2020 (č.j.: MZDR 15757/2020-
40/MIN/KAN, viz příloha 1) ředitel školy stanovuje na období od 25. 11. 2020 
do odvolání či změny následující výchovně - vzdělávací a provozní opatření: 

 
1. Pro žáky 1. – 2. ročníků učebních oborů a 1. – 3. ročníků maturitních oborů je 

realizována v rámci teoretické výuky nadále povinná distanční výuka na všech 
pracovištích školy v souladu s § 184a školského zákona („ Zvláštní pravidla při 
omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách“). 
  

2. K realizaci distanční výuky jsou využívány především on – line nástroje jako:  Bakaláři 
– Komens (kde vyučující zadává téma hodiny, úkoly, klasifikaci), OnDrive - E- mail, 
popřípadě dle dohody vyučujícího se žáky Microsoft Teams, Discord.com. 
Kumulace různých dalších softwarových nástrojů není vzhledem k možnému 
překombinování a nepřehlednosti výuky pro žáky doporučena. 
 

3. Žáci posledních ročníků učebních i maturitních oborů přecházejí od 25. listopadu 
2020 na prezenční (s pobytem ve škole) výuku teoretickou.  
 

4. Odborný výcvik (praxe) probíhá od 25. 11. 2020 u všech ročníků učebních i 
maturitních oborů, kteří mají odborný výcvik (praxi) jako povinnou součást výuky 
stanovenou školním vzdělávacím programem daného oboru. Max. počet žáků ve 
skupině je 20. 

5. Distanční, teoretická výuka i odborný výcvik (praxe) se řídí stanoveným rozvrhem 
hodin. Rozvrh hodin nelze svévolně měnit či jiným způsobem upravovat. V případě 
potřeby je nutno požadavky konzultovat se zástupci ředitele školy dle pracovišť, aby 
nedocházelo k překrývání distanční, prezenční a praktické výuky. 
 



 
6. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace O organizaci konzultací rozhoduje  

 
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 
 
 

 
        7.    Provozní doba budov školy: standardní režim denní výuky 

 
        8.    Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny pro všechna pracoviště na tyto dny  
                takto: 

Pondělí: 8.00 – 14.00 hod. 
Středa:   8.00 – 14.00 hod. 

  Obecné zásady při návštěvě školy: 

Prosíme návštěvy, aby dbaly přísných protiepidemických opatření, a proto žádáme, není-li 
nezbytně nutná osobní návštěva, o upřednostnění písemné, elektronické a telefonické 
komunikace. Dále prosíme, aby v  případě potřeby osobní návštěvy školy byla tato předem 
sjednána 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.     

 
9.  Domov mládeže: provoz uzavřen s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena 

pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a 
dvouletých.  

 
10.  Školní jídelna: Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly    
        pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. 
 

• Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 
• 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 žáky z různých tříd, 
• 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. 
• 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.  
 
          11. Hala odborného výcviku: odborný výcvik je realizován s odkazem na bod č. 4  



 
                 tohoto organizačního opatření a v souladu s mimořádným opatřením MZ ze dne 20.  
                  11. 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN     
 
 
                            Mgr. Karel Chalupa 
                                ředitel školy 
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