
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
 
                        Jindřichův Hradec 
    
 
       Jindřichův Hradec, 1. listopadu 2020 
 
 

Organizační opatření č. 19/011120 SOŠ_SOU  Ch 
K činnosti školy v období od 2. - 20. listopadu 2020 v souvislosti s prodloužením nouzového stavu 
na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou ČR v pátek 30. října, kdy rozhodla vláda 

ČR o jeho prodloužení až do 20. listopadu 2020. 
 
V souvislosti s nařízeními vlády České republiky stanovuje ředitel školy na výše uvedené 
období  následující provozní a výchovně - vzdělávací opatření: 
 
 

1. V plném rozsahu je zavedena 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“). 
 

2. Odborný výcvik není nadále vykonáván až do odvolání. 
 

3. 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. 
 

        4.   Čas uzavření budov školy v jednotlivých dnech v rámci zajištění distanční výuky dle  
              rozvrhu na pracovištích školy: 
 
 

 
Pracoviště Jáchymova 478: 

 
Pracoviště Miřiovského: 

 po – 15.00 hod.  
 

po – 15.00 hod.  
 út –  15.00 hod.  

 
út –  15.00 hod.  

 st –   15.00 hod. 
 

st –   15.00 hod. 
 čt –   15.00 hod. 

 
čt –   15.00 hod. 

 pá –  15.00 hod.   
 

pá –  15.00 hod.   
       

 
 



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

Pondělí: 8.00 – 12.00 hod. 
Středa:   8.00 – 12.00 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. 

 
6. Domov mládeže: provoz uzavřen s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena 
pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a 
dvouletých.  

 
7. Školní jídelna: v uvedeném období prozatím její provoz beze změn. Zaměstnanci 
mohou navštěvovat školní jídelnu za dodržení hygienických opatření. Každý 
zaměstnanec je povinen řádně a včas (den předem) nahlásit nebo odhlásit oběd 
v elektronickém systému objednávek.  
 

  8.  Hala odborného výcviku: odborný výcvik není ve výše uvedeném období realizován. 
 

              
     
     
 
                 Mgr. Karel Chalupa 
                                ředitel školy 
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