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Provoz GJB a SPgŠ od středy 25. listopadu 2020  

Je povolena osobní přítomnost: 

➢ žáků závěrečných ročníků středních škol denního a dálkového studia (4. A, Oktáva, 4. 

AP, 4. BP, 4. CP, 4. C, 4. D, 3. E); 

➢ žáků při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků 

(3. AP, 3. BP, 3. CP, 4. AP, 4. BP, 4. CP). 

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských 

zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění 

k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu 

a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Na pracovišti 

fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu 

mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.  

Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční 

výukou (týká se žáků oboru PMP). 

Pro ostatní žáky naší školy pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.  

Opatření pro prezenční výuku 

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují, ani jinak neprolínají). Musí být omezen kontakt mezi žáky z různých tříd. Pokud není 

z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé 

vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který 

vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity 

skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. V případě vyučovacích předmětů, kde dochází ke 

spojování tříd (specializace, semináře a další), bude upraven rozvrh hodin. Je zakázán zpěv a 

sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o 

činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu, což je v naší škole obor 

Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje 

nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechový nástroj), nemusí žáci nosit 

roušku.   

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je 

možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena 

vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Za podmínky zachování homogenity skupiny je 

možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo 

školského zařízení. 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, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.  

U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny 

prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). 

Organizace konzultací je v režii jednotlivých vyučujících, kteří budou průběžně informovat 

zástupkyně ředitelky na GJB a SPgŠ o jejich konání. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy 

 

V Přerově dne 19. 11. 2020 

 

 


