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Informace pro žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků SŠHS a VOŠ Opava  

ve školním roce 2020/2021 

 
Tyto informace vycházejí z Pokynů MŠMT pro školní rok 2020/2021. 

 

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy.  

Od žáků a studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků/studentů do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy a omezení počtu žáků/studentů ve třídách, studijních 

skupinách. 

 

Ochrana dýchacích cest (roušky, šátky….) se řídí aktuálními pokyny příslušných nadřízených 

orgánů. Předpoklad, od 1. 9. 2020, žáci a zaměstnanci nemusí mít ve školních prostorách ochranu 

dýchacích cest, cizí osoby (veřejnost) tuto povinnost mají. 

 

Žák, student s uvedenými příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, 

kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a 

čichu apod.), nejde do školy. Platí povinnost se řádně omluvit v souladu se Školním, řádem. 

 

Žákovi, studentovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do 

školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

V co nejkratším čase po příchodu do školy (platí pro teoretické i praktické vyučování) si každý 

důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede 

dezinfekci rukou. 

 

Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků v případě vyhlášení 

mimořádných opatření bude škola zveřejňovat na www.sshsopava.cz a prostřednictvím 

informačního systému BAKALÁŘI. 

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků/studentů alespoň jedné skupiny, třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných 

situacích vzdělávání se vztahuje na střední školy a vyšší odborné školy. 

 

V souladu se Školským zákonem a Školním řádem mají žáci a studenti povinnost se distančně 

vzdělávat. 

 

Distanční výuka – komunikace mezi vyučujícím a žákem dohodnutým způsobem, respektující 

možnosti dotčených stran. 
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V případě karantény mohou nastat tyto možnosti: 

 

1.prezenční výuka  

 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, studentů, který 

nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají 

ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy /žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z 

důvodu nemoci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným 

žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových 

plánů na dané období. Žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své 

individuální podmínky.  

 

2. smíšená výuka  

 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, skupiny, 

je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, studenty, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní žáci, studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob 

může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i 

jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání 

tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky 

či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání 

musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků/studentů.  

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky, studenty se bude v jednotlivých případech lišit: 

Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh 

dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci/studenti rozřazováni do jiných 

tříd nebo oddělení.  

 

3. distanční výuka  

 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost žáků, studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny, třídy 

škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní 

skupiny, třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků 

studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak 

individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem 

školy.  

 

Cestování skupin žáků, studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud 

mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví 

a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z 

toho vyplývající (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/). 

Samozřejmě platí dříve uvedené doporučení, že je vhodné zvážit nutnost konání těch aktivit, které 

nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci 

vyššího počtu lidí (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva 

zahraničních věcí a MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce 

může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).  
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V prvních týdnech budou učitelé ověřovat dosažené znalosti žáků /studentů/ bez nutnosti 

hodnocení známkou a zajišťovat plynulou návaznost vzdělávání, aby došlo k adaptaci žáků 

/studentů/ po návratu do školy. 

 

V Opavě dne 24. 8. 2020     Mgr. Martin Ruský 

              ředitel školy 

 
 


