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                        Jindřichův Hradec 
    
 
       Jindřichův Hradec, 10. ledna 2021 
 
 
 

Organizační opatření č. 1/100121 SOŠ_SOU  Ch 
K činnosti školy v období od 11. ledna 2021 v souvislosti s trváním nouzového stavu a 

v souladu s usnesením vlády ČR. 
 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 
hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.  

- 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 pod 
písmenem c) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden 
pedagogický pracovník). 

  
Na základě výše uvedeného stanovuje ředitel školy na období od 11. ledna 
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“). 

http://vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1377.pdf
http://vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1377.pdf


 

 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)     Odborný výcvik není od 11. ledna 2021 nadále realizován do odvolání.  

 
D)    Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a  
         jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s  
         ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 
 

       E)    Všem osobám se s účinností již ode dne 8. prosince 2020 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 č. 5). 
 

 
       F.    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.   
       

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

Pondělí: 8.00 – 13.00 hod. 
Středa:   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. 
    
 

H.   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. 

 
 

I.    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.  
 
  
         J.   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). 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf


 

  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: odborný výcvik není realizován s odkazem na bod C)  
                tohoto organizačního opatření. 
 

         L.   Informace: 
               Prodloužení nouzového stavu 

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se 

prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 

č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 

souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České 

republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 

391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod 

č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. 

listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, a dále 

prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeného pod č. 

521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 22. prosince 2020 č. 1443; 

                  

 
                 Mgr. Karel Chalupa 
                                ředitel školy 
     

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1373.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1108.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201120-1195.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201120-1195.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1294.pdf
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