
SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K AKTUÁLNÍM HYGIENICKÝM OPATŘENÍM 

Vláda svým rozhodnutím ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření v návaznosti na své 

usnesení č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 

republiky nouzový stav, omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 

2020 do 23:59 hod. kromě jiného i provoz středních škol 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 zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na naší škole včetně 

praktické výuky.  

Stejně tak je po tuto dobu zakázán provoz domova mládeže.  

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní 

přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto 

škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude 

probíhat povinné distanční vzdělávání. 

Teoretické vyučování tedy zůstává až do odvolání v distanční formě, odborný výcvik probíhat 

nadále nebude. Distanční teoretická výuka je povinná, bude probíhat výhradně v časovém rozsahu 

daném původním rozvrhem podle vyučovacích hodin a žáci za ni budou hodnoceni. Nepřítomnost 

žáka na kterékoliv hodině distanční výuky je třeba třídnímu učiteli řádně omlouvat. 

Všem žákům 3. ročníků všech oborů typu H, kteří provádějí odborný výcvik ve firmách a na plavidlech 

českých rejdařů, nařizuji, aby od 14. 10. 2020 zůstali doma, v případě lodníků dokončili s posádkou 

turnus a na další již nevyjížděli. Jestliže se ale zletilí žáci (nezletilí pak se souhlasem zákonného 

zástupce) rozhodnou po dohodě se zaměstnavateli na jejich pracovištích a plavidlech setrvat jako 

brigádníci, je to jejich osobní rozhodnutí, které škola nemá možnost ovlivnit.   

Všechny žáky i zaměstnance školy rovněž žádám, aby po celou dobu důsledně dodržovali veškerá 

hygienická doporučení, omezili pohyb na veřejnosti a v případě náhlé zdravotní indispozice, 

především respiračních problémů a teploty nad 38°, okamžitě informovali svého lékaře. V případě 

pozitivity na Covid 19 následně i školu. 
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