
Informace ředitele školy k organizaci výuky a zajištění bezpečného provozu 
od pondělí 7. prosince 2020 

 
Milí žáci, vážení rodiče, 
na základě informací MŠMT ČR, a v souladu opatřeními, vycházejícími z 3. stupně Protiepidemického systému 
(PES), bude v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín od pondělí 7. prosince 2020 probíhat výuka dle následujícího režimu: 

 
1) Kromě tříd 1.AM, 1.BM, 2.AM, 3.AM, 3.BMA, 3.BME a 1.N, mají všechny ostatní třídy 
běžnou řádnou prezenční výuku, a to jak na teorii, tak i na praxi. 
 

Žáci se učí přímo ve škole (teorie) nebo na příslušných pracovištích praktického vyučování (odborný výcvik)  
dle běžného rozvrhu hodin. 
 

 

2) Třídy 1.AM, 1.BM, 2.AM, 3.AM, 3.BMA, 3.BME a 1.N mají na teorii tzv. rotační výuku,  
a na praxi řádnou prezenční výuku. 

 
 

Praktické vyučování – prezenční výuka: 
 

Veškerá praxe (odborný výcvik) uvedených tříd probíhá prezenčně, a to v obou týdnech (sudý i lichý).  
Žáci se učí přímo na příslušných pracovištích odborného výcviku dle běžného rozvrhu hodin. 
 
 

Teoretické vyučování – rotační výuka (týden prezenčně/týden distančně): 
 

Sudý týden (7. – 11. 12. 2020): 
PREZENČNĚ:  3.AM (po, st, pá), 3.BMA (po, st, pá), 3.BME (po – st, pá), a 1.N (po – pá)  
DISTANČNĚ: 1.AM, 1.BM a 2.AM   
 

Lichý týden (14. – 18. 12. 2020): 
PREZENČNĚ:  1.AM (po – čt), 1.BM (po – čt) a 2.AM (út – pá)  
DISTANČNĚ: 3.AM, 3.BMA, 3.BME a 1.N 
 

Sudý týden (21. – 22. 12. 2020): 
PREZENČNĚ:  3.AM (po), 3.BMA (po), 3.BME (po – út), a 1.N (po – út)  
DISTANČNĚ: 1.AM, 1.BM a 2.AM – pouze hodiny MS Teams – již bez zadávání úkolů na celý týden  
Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 jsou Vánoční prázdniny.    
 

Komentář: 
PREZENČNÍ VÝUKA: Žáci se učí přímo ve škole dle běžného rozvrhu hodin. 
DISTANČNÍ VÝUKA: Žáci se připravují z domova, a to následujícími formami výuky: 
a) Synchronní online výuka dle nastaveného rozvrhu online vyučovacích hodin v MS Teams. 
b) Asynchronní výuka online či off-line – zadání v pondělí / odevzdání úkolů v pátek daného týdne. 
 

A) Hodiny tělesné výchovy, které jsou uprostřed vyučovacího dne (tzn., že NEJSOU prvními nebo posledními 
vyučovacími hodinami), budou v případě příznivého počasí probíhat formou vycházek do okolí, v případě 
nepříznivého počasí budou probíhat formou teoretické výuky bez fyzického pohybu nebo budou využity  
na posílení hodinové dotace výuky profilových předmětů. Toto platí pro následující třídy: 
V sudém týdnu: 4.BMA, 4.BMB, 3.C, 3.D, 3.G a KP, 1.C (út), 1.D (út), 1.G (čt), 1.H (čt), 1.AM, 1.BM, 3.BMA, 3.BME 
V lichém týdnu: 4.BMA, 4.BMB, 2.C, 2.D, 2.F, 2.G, 1.F (čt), KP1, 1.AM, 1.BM, 3.BMA, 3.BME, 1.N 
 

B) Hodiny tělesné výchovy, které JSOU prvními nebo posledními vyučovacími hodinami daného vyučovacího 
dne, budou nadále vyučovány distančně, což znamená, že se žáci níže uvedených tříd těchto hodin tělesné 
výchovy prezenčně neúčastní. Toto platí pro následující třídy: 
V sudém týdnu: 2.N, 4.AM, 3.F, 1.C (st), 1.D (st), 1.E, 1.G (st), 1.H (st), 2.AM, 3.AM, 1.N 
V lichém týdnu: 2.N, 4.AM, 2.B, 2.E, 1.F (út), 2.AM, 3.AM 



Důležitá upozornění: 

 

1. Přehled pracovních týdnů  
 

Pro Vaši snazší orientaci přikládáme přehled následujících pracovních týdnů, ve kterých, pokud nedojde k dalším 
změnám ze strany MŠMT, bude probíhat výuka ve výše nastaveném režimu. 
Pondělí 7. 12. – Pátek 11. 12. 2020 (50. týden – sudý týden)  
Pondělí 14. 12. – Pátek 18. 12. 2020 (51. týden – lichý týden) 
Pondělí 21. 12 – Úterý 22. 12. 2020 (52. týden – sudý týden) 
Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 20201 budou Vánoční prázdniny. 
 

2. Protiepidemická a hygienická pravidla 
 

a) Ochrana nosu a úst 
Pro minimalizaci rizika nákazy účastníků vzdělávání, a z důvodů zajištění všech platných protiepidemických  
a hygienických pravidel, připomínám, že veškerá prezenční výuka, jak na teorii, tak i na odborném výcviku, bude 
realizována v rouškách. Roušky je nebytné nosit ve všech prostorách školy, včetně učeben (dílen).  
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, může učitel ochranu nosu  
a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost minimálně 2 m od žáků. 
Pro žáky existuje jediná výjimka, kdy si mohou roušky sundat, a tou je konzumace stravy v průběhu přestávek 
(svačina) a při obědě.  
 

b) Větrání 
Učebny budou pravidelně větrány, a to vždy 5 minut mezi hodinami (o přestávkách), a také uprostřed každé 
hodiny, nejpozději tedy každých 30 minut.  
 

c) Dezinfekce rukou 
Je nezbytné, aby všichni účastníci vzdělávání používali dezinfekci rukou vždy při vstupu do školy  
(na odloučená pracoviště), při vstupu do učebny (dílny) a při vstupu do školní jídelny (výdejny). V průběhu 
vyučovacího dne pak dle potřeby. 
 

d) Homogenita třídy, skupiny na OV 
Nastavením organizačních opatření a neustálým dohledem pedagogických pracovníků bude zajištěna 
homogenita tříd (skupin na odborném výcviku) jak při příchodu žáků do školy (na odloučené pracoviště),  
tak i v průběhu vyučovacího dne. 
 

3. Školní stravování 
 

Ve dnech, kdy mají žáci distanční výuku, stále platí, že je možný pouze odběr „take-away“, tedy přes výdejové 
okénko na rampě za školní jídelnou.  
Pro prezenční výuku platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.  
Nastavením organizačních opatření a neustálým dohledem pedagogických pracovníků bude zajištěna 
bezpečnost žáků při čekání na výdej stravy a při samotném výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo 
k prolínání žáků z různých tříd (skupin).  
 
 

Další informace: 
 

O následných změnách v organizaci výuky Vás budu informovat vždy s dostatečným předstihem tak, aby tyto 
informace byly v souladu s dalšími rozhodnutími MŠMT ČR, která budou pravděpodobně vycházet z opatření 
veřejně dostupného Protiepidemického systému (PES). 
 
S pozdravem 

 

 
Mgr. Marek Wandrol, v.r. 
ředitel školy 


