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Milí žáci, vážení kolegové a rodiče. 

Na základě vydaného materiálu Informace k provozu škol a školských 

zařízení (k 7. 12. 2020) a na základě usnesení vlády ČR (30. 11. 2020) rozhodla 

ředitelka školy o organizaci výuky ve dnech od 7. 12. 2020 do 3. 1. 2021 takto: 

Od pondělí 7. 12. 2020 bude probíhat prezenční teoretická výuka ve všech 

třídách, podle platného rozvrhu. Dále bude probíhat praktické vyučování 

žáků (ODV, praxe) všech tříd podle platného rozvrhu.  

Teoretická výuka proběhne bez hodin TEV. 

Rozvrhy tříd mohou být upraveny v rámci suplování a jsou dostupné 

v Bakalářích. 

Na dny 21. a 22. 12. 2020 jsou vyhlášeny dny volna ředitelkou školy – 

v těchto dnech neprobíhá žádná forma výuky. Na dny 23. 12. 2020 až 3. 1. 

2021 připadají vánoční prázdniny.  

Žáci nastupují do školy v pondělí 4. 1. 2021 – prezenční výuka v teorii i na 

odborném výcviku (praxi) bude probíhat pro všechny třídy podle platného 

rozvrhu pro lichý týden. 

Případné změny v organizaci výuky od 4. 1. 2021 budou ohlášeny 

nejpozději do 30. 12. 2020 prostřednictvím webových stránek, Bakalářů – 

Komens a úřední desky. 

Prosím třídní učitele, aby žáky prostřednictvím MT informovali o nástupu do 

školy, o rozvrhu. 

Všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat 

manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem 

ke COVID - 19 (https://bit.ly/3lr1PEU) a metodiku Metodika Ministerstva 

zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W). Nové 

je Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s 

účinností od 3. 12. 2020 00206BE9F2ED201130185244 (mzcr.cz). Dále jsou v platnosti 

všechny vnitřní směrnice, pokyny, řády, včetně školního řádu. 

V pondělí 7. 12. 2020 budou všichni žáci, kteří nastupují do teoretické výuky po 

období distanční výuky, v první vyučovací hodině seznámeni s materiálem 

https://bit.ly/3lr1PEU
https://bit.ly/36ili3W
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf


MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení 

(https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-

zarizeni-od-25-a-30-11.pdf). Informace o seznámení s textem zapíše vyučující 

do třídní knihy. 

Všichni žáci, vyučující a nepedagogičtí pracovníci musí být na dobu pobytu ve 

škole vybaveni dostatečným množstvím vlastních roušek či respirátorů. 

Provoz školní jídelny je zajištěn.  

Pro kontakt s rodiči žáků stále platí distanční přístup.  

 

Děkuji za Vaši vstřícnost, kterou jste si vzájemně projevovali v uplynulém 

období, děkuji za ohleduplnost při plnění stanovených úkolů, děkuji za Váš 

lidský přístup. 

Těším se s Vámi se všemi na setkání  

Irena Jonová 
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