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Provoz školy od středy 25. 11. 20 

Od středy 25. 11. 2020 je povolená osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků – tj. I.LD, 
IV.KPH, III.K, I.LP1, I.LP2, II.DK1, II.DK2, a žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě, 
t.j I.KOS, I.HOT, II.PMP, III.KOS, III.PPH, IV.KPH, I.K, II.K, III.K, I.LD. 
 
Z toho vyplývá, že od 25. 11. 2020 bude výuka probíhat pro všechny žáky podle standardního 
rozvrhu, z doby před uzavřením škol 05. 10. 2020, s drobnými změnami viz SUPLOVÁNÍ  
v systému Bakaláři. 
 
Teoretická výuka tříd I.KOS, I.PMP, I.HOT, II.PMP, III.KOS, III.PPH, I.K, II.K bude nadále probíhat 
distanční formou. Předměty ICT, TEV budou vyučovány offline, zadáním práce. 
 
Praktická výuka oborů všech ročníků KAD, HOT, KOS bude probíhat prezenčně v budově školy 
ve Viničné ulici dle rozvrhu. Aby nedocházelo ke křížení tříd, bude rozvrh upraven takto: 
KOS: v pondělí 3. ročník, ve středu 4. ročník, ve čtvrtek 1. ročník 
HT: ve středu 3. ročník 3 hodiny a 4. ročník 4 hodiny, ve čtvrtek 1. ročník 
 
Praktická výuka oboru PMP všech ročníků bude probíhat na smluvních pracovištích. 
V případě, že žák nemůže vykonávat praxi na smluvním pracovišti, kontaktuje školu, ta zajistí 
náhradní řešení (např. zadání práce na doma).  
 

 
Hygienická opatření pro teoretickou i praktickou výuku 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 
roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst 
výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry. 

- Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech např. 
zákonných zástupců. 

- Všem žákům jsou umožněny individuální konzultace (jeden žák/jeden pedagog) pokud 
o ně žák požádá nebo je navrhne pedagog. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel 
školy. 

- Při příchodu do školy budou žáci dodržovat 2m rozestupy. Vstup do šatny bude 
organizovat dozorující pedagog (viz rozpis dozorů), který zajistí, aby nedocházelo 
k prolínání různých tříd a skupin. Podobně bude organizován odchod žáků ze školy. 

- Ve všech prostorách školy jsou umístěné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.  
- Vnitřní prostory budou o přestávkách v délce 5 minut větrány a zároveň alespoň 

jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (popřípadě každých 30 minut). 



- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola 
bude škola postupovat podle pokynů KHS a je povinna dodržovat všechna aktuálně 
platná mimořádná opatření nařízená KHS nebo MZ. 

 

Organizace ODV pro KAD, KOS a HT 
ve Viničné ulici 463 
 
Organizaci vstupu žáků do budovy školy jednotlivých tříd a skupin bude zajišťovat dozorující 

pedagog dle rozpisu a dle stanovených hygienických opatření. V průběhu ODV žáci nesmí 

přecházet z jednoho patra do druhého. V sudém týdnu bude ODV oboru KAD zkráceno z 6 

hodin na 4 hodiny (třídy I.K a II.K ), mimo skupinu paní FID. Všichni žáci ve skupině si musí po 

sobě pečlivě vydezinfikovat všechny pomůcky a své pracovní místo. Žáci třídy III.K v lichém 

týdnu (49.týden) půjdou všichni na ranní směnu od 8.00 do 14.00 hod. 

V Mladé Boleslavi dne 24. 11. 2020 

 

Mgr. Eva Folprechtová 
Ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


