
 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
 
                        Jindřichův Hradec 
    
 
       Jindřichův Hradec, 20. května 2021 
 
 

Organizační opatření č. 16/200521 SOŠ_SOU  Ch 
 

1. K činnosti školy v období od 24. května 2021 v souvislosti s opatřením vlády ČR  a MZ 
   
 
NOVÉ: 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
 
 
A)  Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve 
školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021: 
 
Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede 
první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se 
vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen 
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.". Zároveň je 
stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky 
nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-
PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.  
 
 
B)  S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje: 
 
1. provoz 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, a to tak, že 
 

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací ( nově je tedy umožněna osobní  
přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě), 
▪ závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se     
konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,   



 

▪ homogenita tříd a skupin není povinná, 
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že 
na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být 
nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a 
jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, 
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení, 
▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané 
zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti, 
▪ přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti, 
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení 
ochrany dýchacích cest a dezinfekce rukou 

 
 
Na základě výše uvedeného stanovuje ředitel školy na období od 24. května 
2021 do odvolání či změny následující provozní a výchovně - vzdělávací 
opatření: 
 
A) V plném rozsahu probíhá prezenční výuka teoretická i praktické dle stanoveného 
rozvrhu hodin za dodržení hygienických opatření (testy 1x týdně, nošení ochrany 
dýchacích cest, dezinfekce rukou). 

 
B) Žáci se řídí pokyny zástupců ředitele školy, vedoucích jednotlivých pracovišť a 
pokyny třídních učitelů v souladu s tímto organizačním opatřením. 

 
C)  Provozní doba budov školy: standardní režim 

 
Pracoviště Jáchymova 478: 

 
Pracoviště Miřiovského: 

 po – 15.30 hod.  
 

po – 15.30 hod.  
 út –  15.30 hod.  

 
út –  15.30 hod.  

 st –   15.30 hod. 
 

st –   15.30 hod. 
 čt –   15.30 hod. 

 
čt –   15.30 hod. 

 pá –  14.30 hod. 
 

pá –  14.30 hod. 
       

 
D) Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny pro všechna pracoviště takto: 

 
Pondělí – pátek: 8.00 – 14.00 hod. 

 

Obecné zásady při návštěvě školy 

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor 
školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí 
kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení, návštěvy dbají 
přísných protiepidemických opatření. Není-li nezbytně nutná  osobní návštěva, využijte 



 

písemné, elektronické a telefonické komunikace. V případě  potřeby osobní návštěvy školy, 
je nutno předem objednat návštěvu u konkrétní  osoby telefonicky (či e-mailem). Ve všech 
budovách školy je povinnost používání  ochrany obličeje (rouška) a dodržování rozestupu 
dvou metrů. K dispozici jsou u vchodu do každé budovy dezinfekční prostředky, které vždy 
používejte. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný 
jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové 
zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, 
krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující  zásobování, případně 
další  nezbytné služby. 
 
 
E) Domov mládeže: standardní provoz, dodržování hygienických předpisů dle pokynů  
vedoucího domova mládeže 
 

 
F)  Školní jídelna:  
             

▪ provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o 
omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující: 
▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, 
▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více 
osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, 
▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde 
je to z organizačních důvodů možné, není však povinná, 
▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení, 
▪ dodržování hygienických předpisů (nošení ochrany dýchacích cest, testování 1x týdně, 
dezinfekce rukou). 

 
        

G) Provoz knihovny: standardní provoz za dodržení hygienických předpisů (nošení  
ochrany dýchacích cest, testování 1x týdně, dezinfekce rukou). 
 

 
H) Hala odborného výcviku/pracoviště odborného výcviku: praktického vyučování a     
 praktická příprava žáků a studentů probíhá dle stanoveného rozvrhu za dodržení          
 hygienických předpisů (nošení ochrany dýchacích cest, testování 1x týdně,  
 dezinfekce rukou). 
 
 
 
                
                            Mgr. Karel Chalupa 
                                ředitel školy 
    


	Organizační opatření č. 16/200521 SOŠ_SOU  Ch

