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Dle Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 

11/2020 ze dne 1. 10. 2020 a usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí 

krizového opatření ze dne 30. září 2020 s účinností ode dne 5. října 2020 bude bude bude bude 

škola povinně vzdělávat některé žáky a studenty distančním způsobem. škola povinně vzdělávat některé žáky a studenty distančním způsobem. škola povinně vzdělávat některé žáky a studenty distančním způsobem. škola povinně vzdělávat některé žáky a studenty distančním způsobem.     

Omezení provozu 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, spočívající v zákazu spočívající v zákazu spočívající v zákazu spočívající v zákazu 

osobní přítomnostiosobní přítomnostiosobní přítomnostiosobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve 

školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: 

• povinné školní docházky;  
• praktického vyučování a praktické přípravy. 

 

Distanční vzdělávání se netýká nižšího stupně gymnázia (prima, sekunda, tercie a Distanční vzdělávání se netýká nižšího stupně gymnázia (prima, sekunda, tercie a Distanční vzdělávání se netýká nižšího stupně gymnázia (prima, sekunda, tercie a Distanční vzdělávání se netýká nižšího stupně gymnázia (prima, sekunda, tercie a 

kvarta) a výuky odborného výcviku ve školních dílnách kvarta) a výuky odborného výcviku ve školních dílnách kvarta) a výuky odborného výcviku ve školních dílnách kvarta) a výuky odborného výcviku ve školních dílnách ––––    střední odborná škola střední odborná škola střední odborná škola střední odborná škola 

(mechanik seři(mechanik seři(mechanik seři(mechanik seřizovač, strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů).zovač, strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů).zovač, strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů).zovač, strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů).    

    

1. Žáci nižšího stupně gymnázia se budou vzdělávat dle stanoveného rozvrhu 
hodin v budově školy. Ve vzdělávání budou upraveny hodiny hudební 
výchovy a hodiny tělesné výchovy dle nařízení. Není dovoleno pro výuku 
tělesné výchovy využívat sportovní halu. 
 

2. Žáci technických oborů střední odborné školy, kteří mají odborný výcvik, 
budou dle rozvrhu ve stanovených hodinách vykonávat odborný výcvik ve 
školních dílnách. V ostatních hodinách teorie se budou povinně vzdělávat 
distančně. 
 

3. Ostatní žáci a studenti školy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 
Ve stanoveném období není dovolena osobní účast těchto žáků a studentů 
ve škole. 
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4. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného 
rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího 
programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. 

 

5. Škola preferuje formu on-line výuky. Bude využívána aplikace MS Teams. 
Realizace on-line hodin v Teamsech je možná formou hovoru, videohovoru, 
schůzky a chatu. Lze nasdílet dokumenty ve Wordu, Excelu a Powerpointu.  
Je možnost natáčení výuky a vysvětlení problému, využívání výukových 
materiálů, zadání úkolů, kvízů a testů zpracovaných ve Forms, Stream – 
natočená videa z výuky. 

 

6. Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na 
zadaných úkolech, zpracovávají úkoly uložené v Zadání v Teamsech do 
určitého termínu. Lze využít výuku v platformě Online jazyky. 
 

7. V případě, kdy žák/student nemá internet způsobem, může výuka probíhat 
Off-line. Jedná se o samostudium žáků, plnění úkolů z učebnic, učebních 
materiálů nebo pracovních listů. Zadávání off-line úkolů probíhá také 
v Zadání v Teamsech.  
 

8. Hodnocení distančního způsobu vzdělávání se bude řídit doporučenou 
metodikou. Výuka na dálku bude monitorována vedením školy, 
vyhodnocována a přizpůsobována aktuálním potřebám. 

 

9. Distanční výuka se řídí rozvrhem hodin, případně změnou v suplování.  
 

10. Ve třídních knihách se pokračuje ve standartním režimu, v týdenních 
poznámkách a v plánu akcí je uvedeno, ve kterých dnech a třídách probíhá 
distanční výuka. 

 

11. Způsob, obsah a hodnocení vzdělávání v jednotlivých předmětech stanovují 
příslušní učitelé. Příslušní učitelé sdělí žákům/studentům v distančním 
vzdělávání preferované formy a způsoby vzdělávání.  

 

12. Třídní učitelé zajistí potřebnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků. 
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13. Omlouvání neúčasti ve vzdělávání na dálku se řídí pravidly pro omlouvání 
stanovenými školním řádem. Je doporučeno dokládání důvodů neúčasti 
elektronickou formou. 

 

14. Žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) poskytuje 
učitel podpůrná opatření dle metodického doporučení. Zákonní zástupci 
mohou telefonem nebo e-mailem využít služeb školního poradenského 
pracoviště (výchovní poradci, metodik prevence). 
 

15. Škola umožní dle svých kapacit na základě Smlouvy o zápůjčce zápůjčku 
techniky (přenostné zařízení notebook nebo tablet). 

 

16. Aktuální informace jsou sdělovány na webových stránkách školy, 
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, třídních učitelů, případně 
elektronickou poštou. 
 

17. Škola v tomto období nebude organizovat mimoškolní akce a konání 
mimoškolních akcí bude v kalendářním roce 2020 výrazně omezeno. 

    

Dodržování hygienických pravidel ve škole:Dodržování hygienických pravidel ve škole:Dodržování hygienických pravidel ve škole:Dodržování hygienických pravidel ve škole:    

 

1. Povinné nošení roušek ve všech prostorách školy včetně učeben, a to i při 
výuce. 
 

2. Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikují ruce. 

 

3. Ve všech prostorách školy všichni dodržují bezpečnou vzdálenost. 
 

4. Žáci omezí zbytečné sociální kontakty se žáky  jiných tříd. 
 

5. Všichni žáci, učitelé a další zaměstnanci školy dodržují zásady osobní 
hygieny. 

 

6. Učebny, dílny a další prostory budou co nejčastěji větrány. 
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7. V každé učebně a na každém sociálním zařízení jsou k dispozici prostředky 
k dezinfekci rukou. Je doporučeno používání jednorázových papírových 
ručníků. 

 

8. Učebny, dílny, kabinety a kanceláře budou před zahájením každodenní 
výuky/práce pravidelně dezinfikovány a dezinfekce je k dispozici. Úklid 
v budovách bude prováděn v souladu s manuálem MŠMT o provozu škol a 
školských zařízení ve školním roce 2020/2021. 

 

9. Pobyt návštěv školy bude minimalizován, vstup do budovy je umožněn 
pouze po předchozím ohlášení a s rouškou. 

 

10. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou poučeni, jak jednat v případě 
podezření na infekční onemocnění či v případě kontaktu s osobou s 
podezřením na infekční onemocnění. 

 

11. Žáci, studenti a zaměstnanci školy se zvýšenou teplotou a příznaky 
onemocnění do budovy nevstupují. Pokud žák/student trpí chronickým 
onemocněním (včetně alergických onemocnění), do školy může. 

 

12. Orientační měření teploty. Bezkontaktní teploměry jsou k dispozici na 
sekretariátě školy (Husovo náměstí 1) a u vedoucích odloučených pracovišť 
(Koželská 551, Poštovní 405).   

 

13. V případě podezření na infekční onemocnění žáci a zaměstnanci 
bezodkladně opustí budovu, třídní učitel nebo vedení školy informuje 
zákonné zástupce, nezletilé žáky si neprodleně vyzvednou rodiče. (Do té 
doby bude žák umístěn do předem určené místnosti). 

 

14. Při karanténě třídy nebo skupiny školy budou vydány další pokyny a pravidla 
v souladu s pokyny KHS. 

 

15. Onemocnění dítěte se oznamuje běžným způsobem co nejrychleji, a to 
třídnímu učiteli nebo na sekretariát školy (tel.: 569 430 500). 
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ŠkolníŠkolníŠkolníŠkolní    jídelnyjídelnyjídelnyjídelny    (Koželská(Koželská(Koželská(Koželská    551551551551    aaaa    PoštovníPoštovníPoštovníPoštovní    405)405)405)405) 
 

1. Při čekání na oběd žáci a zaměstnanci dodržují bezpečnou vzdálenost. 
 

2. Žáci jsou do jídelen pouštěni v časových rozestupech. Čekání je ve v případě 
příznivého počasí venku v areálu školy nebo v určeném vnitřním prostoru 
školy. 

 

3. Před vstupem do školních jídelen si každý dezinfikuje ruce. 
 

4. Do školních jídelen je přístup pouze v rouškách, které jsou povinné až ke 
stolu. 

 

5. Ve školních jídelnách byl zrušen samoobslužný výdej. 
 

6. Při stravování není doporučena komunikace mezi strávníky. 
 

7. Prostory jídelen se v průběhu výdeje stravy dezinfikují a větrají. 
 

8. Ve školních jídelnách jsou vyčleněny stoly a časy pro cizí strávníky školy. 
    
    

S dotazy se obrS dotazy se obrS dotazy se obrS dotazy se obracejte na vedení školy acejte na vedení školy acejte na vedení školy acejte na vedení školy     

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka - vitiskovai@gsv365.cz  

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ - rydlovav@gsv365.cz  

 

Zdroje: 

Nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020 ze 

dne 1. října 2020. 

Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 

2020. 

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem – 23. 9. 2020. 
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Metodiky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Webová stránka Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/. 

 

Vzhledem ke stále se měnící situaci je nutné sledovat aktuální epidemiologickou 

situaci v České republice.  

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví (tzv. semafor). 

 

 

V Ledči nad Sázavou 2. 10. 2020 

 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka, v. r 

    


