
Vážení rodiče, milí žáci,  
 
vzhledem k současné epidemiologické situaci (oranžový semafor pro Ostravu a okolí) a vyhlášení 
nouzového stavu s účinností ode dne 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 oznamuji následující změny ve 
výuce: 
 

- Výuka praktické školy zůstává beze změn. 
- Učební praxe (HT1, HT2, OŠ2, SČ1, SČ2A, SČ2B, IT1, IT2, IT3, IT4) a odborný výcvik  všech 

učebních oborů se realizuje podle platného rozvrhu hodin.  
- Odborná praxe (SČ4B) probíhá 5. – 16. 10. 2020 na pracovištích sociálních partnerů.  
- Teoretická výuka nebude realizována v prezenční formě, bude probíhat dálkově (ON-LINE)  - 

viz níže. 
- Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování všem žákům školy. 

Nezapomeňte na případné včasné odhlášení obědů. 
- Domov mládeže bude v provozu včetně školských služeb (stravování a výchovy). Žák může 

být ubytován v domově mládeže v době konání odborného výcviku a učební praxe. Výjimku 
tvoří  žáci E oborů vzdělání a Praktické školy, kterým je umožněn pobyt v DM po celý týden. 

 
Formy ON-LINE výuky = neprezenční formy teoretické výuky: 
 

1. Maturitní obory – on-line výuka prostřednictvím Office 365 – Teams. 
2. Učební obory – H – on-line výuka prostřednictvím Office 365 – Teams.  
3. Učební obory – E a Obchodní škola – zadání učiva a úkolů třídním e-mailem.  

 
 
V případě, že žák nemá možnost komunikovat elektronicky, platí tato pravidla: 
 

1. Žák v pondělí 5. 10. 2020 kontaktuje třídního učitele a oznámí mu, že nemá možnost 
elektronicky komunikovat.   

2. Tento žák se osobně dostaví na recepci školy k převzetí zadání učiva a úkolů od třídního učitele 
v úterý nebo ve středu mezi 10:00 – 13:00 h - v týdnu, v němž probíhá teoretická výuka. 

3. Vypracované podepsané úkoly žák odevzdá opět na recepci školy v termínu určeném 
příslušným vyučujícím s označením třídy a předmětu.  

 
Učitelé jsou telefonicky dostupní po celou dobu nouzového stavu. Upozorňujeme, že souběžně 
probíhá on-line výuka a požadovaný vyučující nemusí být ihned k dispozici. 
 
S přáním pevného zdraví 
 
Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy 
 
 
 


