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Sdělení ředitele SŠINFOTECH k organizaci školní výuky od 4. ledna do 10. ledna 2021 
 

Na základě nařízení MŠMT ČR ze dne 23. prosince 2020 pod názvem /INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021/ vydáváme níže manuál o podobě výuky  v prvním lednovém týdnu 
roku 2021. 
 

Celý text informace k provozu …… MŠMT - zde 

 
 

1. Pokyny k organizaci výuky /4. 1. – 10.1 2021/ 
Při rozhodování o podobě distanční výuky na první lednový týden jsme vycházeli ze dvou základních parametrů. Tím prvním je 
skutečnost, že prezenční výuka není povolena pro žádný ročník naší školy. Tím druhým parametrem je relevantní předpoklad, že toto 
opatření MŠMT bude mít krátkodobý charakter. Tedy jeden, nejvíce dva týdny. Vycházíme také ze závěrů jednání pracovních skupiny 
MŠMT s předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jehož jsme členy, ze  dne 30. prosince 2020. Tyto závěry obdržel 
ředitel SŠINFOTECH  téhož dne a jsou informací, která předchází zprávám z médií. Jsou proto velmi pravděpodobná. 
Připomínáme, že distanční výuka /dále jen DV/ je realizována na základě platné zákonné úpravy (školský zákon - § 184a zákona č. 
561/2004 Sb.)  a souladu s platným vnitřním ustanovením školy (školní řád SŠINFOTECH – dodatek č. 10). Je tedy plnohodnotnou 
formou vzdělávání a je povinná pro obě složky výchovně vzdělávacího procesu. Školu i studenta (respektive zákonného zástupce). 
 
Na základě výše sděleného jsme se rozhodli  od 4. ledna pro variantu distanční výuky, která je založena na platném rozvrhu hodin tak,  
jak ho znáte od září 2020. Výuka podle tohoto RH bude probíhat s některými korekcemi, které jsou na základě našich oboustranných 
zkušeností efektivní, a na které již znáte. 
1. Výuková hodina DV bude trvat 30 minut a zbylých 15 minut bude sloužit na odpočinek a přípravu následující hodiny, která bude 

začínat dle RH.  
2. Výukový den bude začínat dle RH každé třídy, tedy případně i v 7,05 hodin, pokud příslušná třída tuto hodinu v RH má. Ukončení 

výuky bude rovněž dle RH, tedy případně i v 15,40 hodin.  
 
Výjimku bude tvořit tělesná výchova. DV tělesné výchovy bude probíhat, ovšem ve zkrácené a specifické formě. Pokud třída má 
v příslušný den v RH tělesnou výchovu, bude distančně probíhat pouze 1 hodinu místo dvou hodin. V  případě, že je TV na konci RH, 
bude ukončena po 30 minutách první z dvou hodin TV /příklad pondělí, tř. SI2, TV je 5 a 6 hodinu tedy od 11,25 do 13,25; při distanční 
výuce bude TV ukončena v 11,55 hodin/. Pakli hodiny TV začínají na počátku RH, tedy v pátek normálně od 7,05 do 8,40, v režimu 
distanční výuky bude zkrácená verze trvat od 7,55 do 8,25 hodin. Zdůrazňujeme, že se může tento koncept výuky TV změnit ze dne na 
den v důsledku pokynů MŠMT. Proto je zapotřebí informace sledovat a dbát pokynů příslušných vyučujících. 
3. Každý vyučující je odpovědný za způsob vedení a prokázání virtuální přítomnosti /absence/ studenta při DV v příslušném předmětu. 
 
Naše kroky, které činíme,  plně vycházejí ze školského zákona a jsou vedeny snahou uzavřít klasifikaci za 1. pololetí sumativním 
hodnocením /známky/. Ze zpráv, které jsou obsahem jednání MŠMT a MZ, a které jsme obdrželi, plyne následující: V následujících 
dnech obdrží školy metodické pokyny k hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Do 15. 1. 2021 obdrží školy metodický 
pokyn k organizaci přijímacích zkoušek včetně jednotné přijímací zkoušky a také k organizaci závěrečných a maturitních zkoušek.  
To znamená, že tyto pokyny vyjasní/alespoň doufáme/ mnohé odpovědi na otázky kolem klasifikace, maturitních zkoušek, přijímacích 
zkoušek apod., které si všichni společně nyní klademe. Buďte tedy prosím pozorní a sledujte oficiální komunikační kanály školy. 
V případě otázek směle volejte nebo mailujte, prvotně třídnímu učiteli, příslušnému učiteli, případně vedení školy.  
 
V případě potvrzení apod. sdělujeme, že sekretariát školy bude od 4. 1. 2021 normálně v provozu 8,00 – 14,30. Pokud to nebude 
nezbytné, přednostně využívejte elektronickou formu komunikace žádostí o potvrzení. Osobní konzultaci s příslušným učitelem 
v prvním týdnu využívejte pouze po předchozí domluvě, spíše výjimečně. S vedením školy po předchozí domluvě denně 9,00 – 14,00. 
 
I když jsme si všichni vědomi, že délka tohoto náročného období je již pro všechny studenty, ale i učitele  i rodiče únavná a vyčerpávající, 
přesto vyzýváme všechny vás studenty, rodiče, ale pochopitelně i učitele, aby všichni vydrželi překonat toto období a přistoupili 
odpovědně k aktuálním nařízením, sdělením nebo doporučením. Všichni již snad věříme, že cesta k relativnímu normálu tady již je a  i 
když ještě bude mnoho věcí „bolet“, povinností obou stran je se ctí se tímto složitým obdobím, které nikdo nemohl předvídat, projít.   

 
 

31. prosince 2020 
Mgr Radan Nachmilner - ředitel SŠINFOTECH 

 
 
 

 

https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/2-DISTAN%C4%8CN%C3%8D%20VZD%C4%9AL%C3%81V%C3%81N%C3%8D/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf
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

