
Vážení rodiče, milí žáci, 

ani v začátku roku 2021 nás nečeká běžná výuka ve škole tak, jak bychom si asi všichni přáli. 
Epidemie nemoci COVID-19 přináší stále nová nařízení a opatření vlády, která musíme 
respektovat. Proto vám opět posílám důležité informace k nastávajícímu období. Informace 
vycházejí ze sdělení MŠMT a jsou platné prozatím od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021. 

V uvedeném období budeme postupovat takto: 

Odborný výcvik 

 bude probíhat distanční výuka podle platného rozvrhu a podle instrukcí učitelů 
odborného výcviku (žáci nebudou ve škole); 

 žáci nebudou konat odborný výcvik na pracovištích firem. 

Teoretické vyučování 

 bude probíhat distanční výuka podle platného rozvrhu a podle instrukcí vyučujících 
(žáci nebudou ve škole). 

Pro odborný výcvik i teoretické vyučování opět platí, že 

 žáci mají osobní přítomnost na výuce zakázanou, účast na distanční výuce je však pro 
ně ze zákona povinná, případnou neúčast (neplnění úkolů) je třeba omlouvat stejně 
jako při běžné výuce; 

 hlavní komunikační kanál je EduPage, pro synchronní on-line výuku MS Teams; 

 jsou možné prezenční individuální konzultace po předchozí domluvě tak, že se 
případně setká pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. 

Domov mládeže 

 bude od 3. 1. 2021 uzavřen; 

 úhrada za pobyt na DM bude poměrně krácena podle počtu dnů distanční výuky. 

Školní jídelna 

 žáci nebudou využívat školní jídelnu; 

 všichni žáci budou z odběru stravy odhlášeni. 

Milí žáci, 
blíží se konec prvního pololetí a s ním spojené uzavírání klasifikace, absence a vydání 
vysvědčení. Chci vás vyzvat ke splnění případných nezpracovaných úkolů, k včasnému 
vyřešení vaší absence. Komunikujte se svými učiteli tak, aby nesplněných úkolů a zbytečných 
neomluvených hodin bylo co nejméně. 

Vážení rodiče, milí žáci, 
přeji vám do nového roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a také úspěch v práci 
a ve studiu. Věřím, že se v dohledné době vrátíme k běžnému školnímu režimu. 
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