
 

Provoz školy a režim výuky od 24. 5. 2021 

Na základě pokynů v dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení“ MŠMT (z 21. 5. 2021) 

dochází od pondělí 24. května 2021 k následujícím změnám v provozu školy.  

Didaktické testy MZK 

• V pondělí 24. a v úterý 25. května 2021 ve škole probíhají didaktické testy společné části maturitní 

zkoušky dle harmonogramu MŠMT pro jarní zkušební období. 

• Z kapacitních a organizačních důvodů pokračují: 

- v pondělí 24. 5. 2021 všechny třídy v distanční výuce v omezeném režimu (vyučující jsou 

zadavatelé DT MZK) 

- v úterý 25. 5. 2021 absolvují všechny třídy první prezenční aktivitu – v případě pěkného počasí 

venku, v případě deště v budově školy. Rozvrh bude zahrnovat v čase 4 třídnické hodiny 

v rozmezí 2. až 5. vyučovací hodiny.  

Z důvodu testování bude sraz jednotlivých tříd v tomto pořadí: 

1. E 8:00 2. A 8:30 

1. I 8:15 3. A 8:45 
 

Všechny třídy – 1. až 3. ročník 

• Ve středu 26. května 2021 se obnovuje prezenční výuka všech tříd SOŠ všech předmětů v plném 

rozsahu dle platného rozvrhu. 

Povinné preventivní testování COVID-19 

• Všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se preventivního samotestování COVID 19, 

dle aktuálně platných pravidel 1x týdně (pokud nepředloží jiný doklad o testování, o prodělaném 

onemocnění COVID-19 v posledních nejdéle 180 dnech nebo uplynulo 14 dní od druhé dávky 

očkování) 

• Žáci se budou poprvé testovat v rámci úvodního dne v úterý 25. 5. 2021. Pravidelným testovacím 

dnem u žáků tedy bude úterý. 

• Škola má povinnost zajistit preventivní test u žáka, který se neúčastnil pravidelného termínu ihned 

po jeho příchodu do školy.  

• Žák, který se dostaví do školy mimo pravidelný testovací cyklus, má za povinnost ihned po příchodu 

do budovy dostavit se do kanceláře hospodářky školy a oznámit, že potřebuje absolvovat 

preventivní samotest.  

Hygienická opatření  

• Sportovní činnosti při vzdělávání se obnovují. Předmět TV se vyučuje. Žákům se umožňuje využívat 

šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy jsou nadále zakázány – z tohoto důvodu vyučující 

předmětu TV zvolí vhodné alternativní aktivity (např. venkovní vycházky). 

• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor třídy 

FFP-2 nebo s označením KN-95 po celou dobu pobytu ve škole.  

Provoz budovy školy a režimová opatření 

• Čipy pro vsup do školy mají žáci aktivované od úterý 25. 5. 2021. Školní jídelna je v provozu. 

• Nadále platí přísný zákaz přítomnosti ve škole osob s příznaky infekčního/respiračního 

onemocnění. 

         

V Českém Brodě dne 21. 5. 2021     Ing. Darina Doškářová 

               ředitelka školy 

            


