
 

  3.SM – PŘEHLED VÝUKY PŘEDMĚTU ODBORNÁ PRAXE OD 26. 04. DO 07. 05. 2021 

 
 

V pondělí 26. 04. a 03. 05. probíhá výuka distanční formou podle rozvrhu. 

Od úterý 27. 04. do pátku 07. 05. probíhá výuka ve škole z předmětu ODBORNÝ VÝCVIK.  

V týdnu od 27. 04. začíná Skupina 1 od 6:00 a Skupina 2 od 11:15 

V týdnu od 04. 05. se skupiny otočí, kde Skupina 2 začíná v 6:00 a Skupina 1 v 11:15. 

 

Pracoviště třídy je ve svařovně odborného učiliště, žák se nesmí pohybovat v jiných prostorách školy 

bez dozoru učitele! Je nutné dodržovat hygienická nařízení, tedy využívat dezinfekci rukou, povinnost 

je zakrývat dýchací otvory respirátorem typu KN95 nebo FFP2!  

 

Časový rozpis – nutné dodržovat! 

6:00 (11:15) - sraz žáků před šatnami učiliště, žáky si vyzvednou učitelé. Čipový systém je pro žáky 

vypnutý, žák se do školy sám nedostane! V případě zpoždění žáka na výuku je nutné dát zprávu na 

telefon 607 852 169 o zpoždění. 

 

6:00 (11:15) – 6:30 (11:45) – antigenní test na covid-19. V případě pozitivního výsledku budeme 

kontaktovat zákonného zástupce žáka. Žák bude umístěn do samostatné místnosti, kde počká na 

zákonného zástupce. V případě pozitivního výsledku u plnoletého žáka, žák opouští školu a je nutné, 

aby kontaktoval svého osobního lékaře. Pokud žák odmítne test, nebude vpuštěn do školy. Absence 

žáka bude omluvena, ale při neúčasti žáka na hodině bude škola postupovat podle článek V, odstavec 

5 Školního řádu.  

 

6:30 (11:45) – 10:45 (15:50) – výuka probíhá ve skupině, do které je žák zařazen od začátku školního 

roku. Je nutné mít pracovní oděv a učební pomůcky, bez tohoto oblečení nebude žák vpuštěn na 

pracoviště a bude jeho výuka hodnocená jako NEPŘÍTOMEN. 

 

8:30 (13:45) – 9:00 (14:15) – přestávka 

UPOZORNĚNÍ – vzhledem k omezené kapacitě míst v jídelně školy se NEMŮŽETE přihlásit k odběru 

jídla ve školní jídelně! Vezměte si s sebou větší svačinu a pití. 

https://sps-ko.bakalari.cz/Timetable/Public/Actual/Class/U7

