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SDĚLENÍ ŘŠ Č. 15 COV-3/2021/ K PRŮBĚHU ŠKOLNÍ ČINNOSTI DO 21. BŘEZNA 2021. 
 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření č. 200 (dostupné zde)  

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.: 

(uvádíme výňatek vztahující se jednotlivými body na střední školy všeho typu) 

A. Omezuje se provoz středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje 

osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách podle školského zákona, s výjimkou: 

d)  individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník), 

e)  konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a mezinárodně  

           uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob, 

g)  konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách  
 

B. Cesta za vzděláním: 

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání 

včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za zkouškami, které je možné v souladu s krizovými 

opatřeními nadále konat/např. komisionální OZ –NZ /4. ročník i jakákoli jiná zkouška u 1. -3. ročníku nebo i 

konzultace. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat 

důvodnost využití výjimky čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření 

č. 216 ze dne 26. února Vyplníte prohlášení a můžete cestovat ……………………..KE STAŽENÍ 
 

Vážení studenti, vážení rodiče,  

na základě výše uvedených informací MŠMT školy, tedy i naše, zůstávají ve stejném režimu jako doposud, 

včetně maturitního ročníku, pro který jsme již připravili redukovaný prezenční RH. Zatím zbytečně. O možné 

redukci učebního plánu ale distanční výuky pouze pro 4. ročník rozhodneme po zvážení v příštím týdnu. 

Zdůrazňuji pouze pro 4. ročník. Je zřejmé, že aktivita a čas, který jsme tomuto věnovali, byla zatím zbytečná.  

Provoz SŠINFOTECH 

 ……pro nás /studenty, pedagogy a rodiče/ to znamená, že budeme i nadále pokračovat v distanční 

formě vzdělávání, které je založeno na platném RH - rozvrhu hodin. Účinné zůstávají také všechny 

stávající korekce RH tak, jak je nyní znáte a jak je používáte. Možné jsou konzultace a zkoušky, kdy je 

zapotřebí důsledně dodržovat hygienická a protiepidemická opatření.  

 Buďme i nadále, i přes vše, co zažíváme, optimisté.  

 

 

Jakékoli připomínky a podněty směřujte na tř. učitele - TU, jednotlivé vyučující (kontakty na učitele) a 

tradičně cokoli a kdykoli na ředitele školy   /777 900 010; mailto:reditel@ssinfotech.cz/            

 

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji vše dobré                      

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://www.mvcr.cz/soubor/formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor-pdf.aspx
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/1%20Z%C3%81KL.%20DOKUMENTY/RH%20NORM%C3%81LN%C3%8D%20Z%C3%81%C5%98%C3%8D%202020/RHT1.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf
mailto:reditel@ssinfotech.cz/
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf
https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/KONTAKTY%20NA%20WEB%2020-21%20opr2.pdf

