
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 
 
Provoz školy: 
 

 Výuka ve škole probíhá distančním způsobem dle platné směrnice ŘŠ z 5. 10. 2020   
 č. 20/2020 - Distanční výuka.  
 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na 
vzdělávací potřeby žáka. Individuální konzultace je nutné domluvit předem s ZŤRV 
(teoretické vyučování) a ZŘOV (odborný výcvik). 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 
roušky po celou dobu pobytu ve škole.  

 Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný 
jen v nezbytně nutných případech s tím, že se na minimum omezí kontakt třetích 
osob s osobami přítomnými v prostorách školy. 

 Třídní učitelé předají informaci o DV žákům a jejich ZZ. Informace je také zavěšena na 
webových stránkách školy v sekci nepřehlédněte. 

 
Odborný výcvik 3. ročníků 
 
Vzhledem k tomu, že odborný výcvik žáků posledních ročníků oborů vzdělání s výučním 
listem typu H probíhá výhradně na pracovištích zaměstnavatelů, záleží pouze na nich, jak se 
k vzniklé situaci postaví. Toto škola nemůže nijak ovlivnit a je to vždy na individuální dohodě 
žáka (případně jeho zákonného zástupce) a zaměstnavatele. Řešení vzniklých problémů a 
poskytování informací v jednotlivých případech je v kompetenci ZŘOV Rudolfa Špačka. 
 
Školní stravování:  
 
Stravování pro zaměstnance školy a cizí strávníky je zajištěno od úterý 5. 1. 2021 s tím, že 
cizím strávníkům budou obědy vydávány opět pouze přes výdajové okénko ve stanoveném 
čase. 
 
Provoz domova mládeže 
 
Ubytování žáků ani zájemců z řad veřejnosti není na domově mládeže do výše uvedeného 
data povoleno. 
 
Provoz školní tělocvičny 
 
Provoz školní tělocvičny v Křešicích není do výše uvedeného data povolen. 
 
 
 
V Děčíně dne 29. 12. 2020 
 
Mgr. Bc. Jana Férová 
ředitelka školy 
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