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Věc:  Výuka závěrečných ročníků od 11.5.2020 
 
Od 11.5.2020 se otevírá škola pro konzultace závěrečných ročníků  (4. ročník 
SOŠ a 3.ročník SOU) za účelem přípravy žáků k maturitním a závěrečným 
zkouškám. Na stránkách školy bude uveřejněn rozvrh konzultací. Konzultace 
se týkají shrnutí profilových předmětů které jsou předmětem zkoušek. Účast 
žáků je dobrovolná, ale škola eviduje jejich přítomnost.  
 
Zásady pobytu žáků ve škole: 

 

a) Všichni žáci budou během pobytu ve škole mít zakrytá ústa a nos vlastní 
rouškou. Žák musí mít nejméně 2 roušky a sáček na použité. O nasazení 
roušky během konzultace rozhodne učitel. Ve společných prostorech má 
žák přiloženou roušku VŽDY.  

b) Žáci budou vpuštěni do budovy 15 minut před zahájením vlastní 
konzultace 

c) Každý žák po vstupu do budovy si povinně před vstupem do šaten 
desinfikuje ruce  

d) V šatnách žák pobývá jen nezbytně nutnou dobu 
e) Po převlečení na výstupu ze šaten si žák opakovaně vydesinfikuje ruce 
f) V 1. patře budovy před ředitelnou se žák podrobí bezkontaktnímu 

změření teploty. V SOU se podrobí změření teploty u výstupu ze šaten. 
g) Zde nyní zletilí žáci vyplní a podepíší prohlášení o bezinfekčnosti COVID. 

Nezletilí žáci si vytisknou prohlášení a přinesou do školy podepsané od 
zákonného zástupce, jinak nebudou vpuštěni do školy. 

h) Během pobytu ve škole žáci neopouští budovu do veřejného prostoru. 
Mohou pouze na školní dvůr. 

Všem žákům  

a zaměstnancům školy 
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i) Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují odstup osob 2m  a o 
přestávkách se neshlukují 

j) Na WC žáci chodí vždy po jednom 
k) O přestávce všichni žáci vyjdou z učebny a vyčkají desinfekce učebny. 
l) Žáci, kteří poruší výše uvedená nařízení a neuposlechnou výzvu 

k nápravě,  budou z výuky vykázáni. 
 

Školní jídelna 
 

m) Od 11. 5 se obnovuje školní stravování jak pro zaměstnance, tak pro 
konzultující žáky závěrečných ročníků.   

n) Počínaje 11.5 si žáci i zaměstnanci přes Internet mohou objednat obědy 
(na pondělí objednávejte od čtvrtka 7.5.- nejpozději den předem – 
přihlašujete se zakliknutím menu č. 2) 

o) Jídelna vaří pro minimálně 10 strávníků s jedním menu. 
 
 

 
Rozvrh konzultací bude včas vyvěšen na webu školy zvlášť pro SOŠ a SOU.  
 
 
Uzavření 2. pololetí 2019/2020 pro závěrečné ročníky: 
 
Den ukončení školního roku závěrečných ročníků je den 29. května 2020 
(pátek)  s tím, že v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
všichni žáci budou mít celkové hodnocení za 2. pololetí „Prospěl“.  
 

 
 Ing. Vladimír Kebert, CSc,  
 ředitel  školy 
 
 
 
 

mailto:vkebert@soshorovice.cz


 

 

 


		2020-05-04T12:10:06+0200
	Ing. Vladimír Kebert, CSc.




