
Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021 
- týden D dle cyklu 

- rozvrhy s vyznačenými hodinami určenými pro online distanční výuku zůstávají 

v platnosti 

S ohledem na možný vývoj přicházejí v úvahu čtyři varianty organizace vyučování: 

a) Stupeň 0, 1, 2 dle PES a rozhodnutí vlády 

- výuka probíhá dle standardních rozvrhů (s možnými změnami v suplování) 

- školní jídelna je v běžném provozu 

b) Stupeň 3 dle PES a rozhodnutí vlády 

- cyklická výuka dle rozvrhů platných od 7. 12. 2020 (pro třídy řady A) a od 14. 12. 2020 

(pro třídy řady B) 

- v týdnu od 4. 1. 2021 probíhá prezenční výuka maturantů (4.A, 4.B, 4.C) a tříd řady A 

(1.A, 2.A, 3.A), třídy řady B (1.B, 2.B, 3.B) jsou vzdělávány distančně včetně online 

hodin 

- v týdnu od 11. 1. 2021 probíhá prezenční výuka maturantů a tříd řady B, třídy řady A 

jsou vzdělávány distančně včetně online hodin 

- školní jídelna je v provozu za zpřísněných bezpečnostních opatření (omezení kapacity 

na polovinu, fázování stravování dle jednotlivých škol a tříd – stejně jako v týdnech od 

7. a 14. 12. 2020); žáci, kteří jsou v daném týdnu vzděláváni distančně, jsou ze 

stravování odhlášeni 

c) Stupeň 4 dle PES a rozhodnutí vlády 

- prezenční výuka maturantů (4.A, 4.B, 4.C) dle rozvrhů platných od 25. 11. 2020, ostatní 

třídy jsou vzdělávány distančně 

- jsou dodržována zpřísněná hygienická opatření (fázování příchodů do školy a 

stravování) 

- školní jídelna je v provozu za zpřísněných bezpečnostních opatření (omezení kapacity 

na polovinu, fázování stravování dle jednotlivých škol a tříd – stejně jako v týdnech od 

25. 11. a 30. 11. 2020); žáci, jsou vzděláváni distančně, jsou ze stravování odhlášeni 

d) Stupeň 5 dle PES a rozhodnutí vlády 

- všechny třídy jsou vzdělávány distančně dle rozvrhů pro distanční vzdělávání 

s vyznačenými hodinami určenými pro online výuku 

- školní jídelna je mimo provoz; všichni strávníci jsou ze stravování odhlášeni 

Zkouškové období žáků DaS 

- probíhá dle harmonogramů jednotlivých vyučujících 

- zkoušení probíhá přednostně v učebnách, kde je snazší dodržet minimální vzdálenost 

mezi zkoušejícím a zkoušeným, pouze ve výjimečných případech (z kapacitních 

důvodů) v kabinetech 

- v závislosti na vyhlášeném stupni PES a rozhodnutí vlády probíhá buď pouze 

individuálně (st. 4., 5) nebo případně v malých skupinách (st. 3) 

Nejpozději v neděli 3. 1. 2021 zveřejníme na webových stránkách školy, podle 

které z uvedených variant bude výuka od 4. 1. 2021 organizována. 


