
 
 
Informace k organizaci výuky od 26. 4. 2021 

Střední škola 

Od 26. 4. nastupují k prezenční praktické výuce všechny ročníky střední školy pouze na ty předměty, 
ve kterých jsou žáci rozděleni na skupinky. Všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, dějiny 
výtvarné kultury, angličtina, němčina, občanská nauka, základy ekologie, matematika, fyzika, chemie 
a tělocvik) se budou nadále vyučovat distanční formou. 

V týdnu od 26. 4. vyučujeme praktické dělené předměty podle rozvrhu, všeobecně vzdělávací 
předměty se vyučují distančně (vyučující zadají úkol nebo samostudium) bez přihlašování na 
konkrétní hodiny. 

V týdnu od 3. 5.  vyučujeme pouze všeobecně vzdělávací předměty podle rozvrhu distančně, 
praktická výuka ve škole neprobíhá, žáci pracují na zadaných úkolech z předchozího týdne bez 
přihlašování na konkrétní hodiny. 

Toto týdenní schéma se bude opakovat do případného dalšího uvolnění výuky. Rozvrh bude upraven 
dle možností. 

 

Vyšší odborná škola 

Od 26. 4. nastupují k praktické prezenční výuce také studenti vyšší odborné školy, a to pouze v těchto 
předmětech: figurální kreslení, interaktivní grafika, grafické techniky, tvarování propagačních 
materiálů, fotografie, kresba a ilustrace v médiích, invenční kreslení a malířské techniky. Všechny 
ostatní předměty budou i nadále vyučovány distančně. 

V týdnu od 26. 4. budou mít studenti všechny výše vyjmenované předměty ve škole podle rozvrhu. 
Ostatní předměty se vyučují distančně (vyučující zadají úkol nebo samostudium) bez přihlašování na 
konkrétní hodiny. 

V týdnu od 3. 5. bude distanční výuka ve všech předmětech podle stálého rozvrhu.  

Toto týdenní schéma se bude opakovat do případného dalšího uvolnění výuky. Rozvrh v lichých 
týdnech bude upraven dle možností. 

 

Obědy 

Na obědy je možné chodit od 26. 4. Polední přestávku máme vyhrazenu od 11:30 do 11:50 h pro 20 
strávníků a od 11:55 do 12:15 h pro dalších 20 strávníků. Víc osob jídelna nedokáže obsloužit. Každý 
musí sedět u stolu sám! Prvních dvacet jde na oběd s dozorem ve 11:30, ostatní čekají venku a jdou 
na oběd až v 11:55 h po dezinfekci stolů. Každý kdo bude dělat dozor si ve vrátnici naší školy 
vyzvedne potvrzení o testování strávníků, které předloží ve vrátnici vedlejší školy.  

 

Pravidla pro praktickou výuku od 26. 4. 

•  Po celou dobu pobytu ve škole, musí mít všichni žáci/studenti zakryté dýchací cesty (ústa i nos) 
respirátorem, chirurgickou rouškou, nebo nano-rouškou. 



 
 
•  V pondělí a ve čtvrtek, vždy před první vyučovací hodinou v rozvrhu žáka/studenta, se všichni 
žáci/studenti podrobí testování antigenními testy (testy LEPU – výtěr z přední části nosu vatovou 
tyčinkou). Testování bude to probíhat v učebně 12 (pouze 1., 2. ročník střední školy a 1. ročník vyšší 
odborné školy) a v učebně 22 (pouze 3. a 4. ročník střední školy a 2. a 3. ročník vyšší odborné 
školy). Každý provedený test eviduje dozor v seznamech ve třídě! 

•  Testování se netýká žáků/studentů, kteří prokazatelně prokáží, že prodělali nemoc Covid-19, a to 
výsledkem prvního pozitivního testu s datem, na základě kterého byl umístěn do karantény, nebo byl 
hospitalizován. Tato výjimka platí po dobu 90-ti dní od data prvního pozitivního testu. 

•  Testování se netýká žáků/studentů, kteří v den testování doloží potvrzení o negativním výsledku 
PCR/antigen testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 48 hod. 

• Testování se dále netýká žáků/studentů, kteří jsou 14 dní po 2. dávce očkování proti Covid-19. Opět 
je nutné to prokázat potvrzením. 

•  Žák/student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude 
sankcionována. Důsledkem neabsolvování testování je nemožnost účasti na prezenční výuce. (Totéž 
platí v případě odmítnutí nosit roušku/respirátor.) V takovém případě bude nepřítomnost 
žáka/studenta ve škole bude bez dalších podmínek omluvena. Distanční výuku těmto 
žákům/studentům škola neposkytuje, učitelé pouze poskytnou žákovi/studentovi podklady pro 
samostudium. 

•  Žák/student, který se v pondělí nebo ve čtvrtek nedostaví k naplánovanému testování, se musí 
hlásit v sekretariátu školy a bude otestován tam. Po negativním výsledku testu může odejít do třídy 
na výuku. 

•  V případě pozitivního testu při pondělním testování žák/student opustí školu a v nejkratším 
možném termínu absolvuje RT-PCR test, o jehož výsledku informuje školu.  

•  Pokud bude zjištěn pozitivní výsledek testu v rámci čtvrtečního testování, opustí žák/student školu 
a v nejkratším možném termínu absolvuje RT-PCR test, o jehož výsledku informuje školu. Zbytek třídy 
odchází domů, kde vyčkají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka. Je-li negativní, mohou 
se všichni vrátit k běžné výuce. Je-li pozitivní, přechází celá třída do karantény, o které rozhodne 
Hygienická stanice. 

 

 


