Na základě platných mimořádných opatření a nařízení Vlády ČR, v souladu s aktuálními
pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je od 25. 11. 2020 od 0:00 hodin do
odvolání nařízena nadále povinná distanční výuka s těmito výjimkami:
1) s výjimkou praktického vyučování v tomto rozsahu předmětů u jednotlivých tříd na SPŠ
Hranice, které se bude realizovat prezenčně jako povinná výuka za osobní přítomnosti žáků
a učitelů nebo instruktorů v prostorách podle rozvrhu hodin (popř. podle smluv s firmami):
PO1 - PRA pouze pondělní, ostatní PRA distančně
PO2 - TVY, PRA v bloku 1x měsíčně
PO3 - PRA v bloku 1x měsíčně
CH1 - CLC
CH2 - CLC, ANC lab.
CH3 - CLC, ANC lab., CET lab.
ME1 až ME3 - ODV; u ME2 a ME3 s upřesněním hodin výuky p. Škrabala
ND1 až ND3 - PRA; u ND1 a ND2 v bloku 1x za 2 týdny
SM1 a SM3 - všechno distančně nebo podle změn rozvrhu u SM3
IN1 až IN2 - ODV
OK1 až OK2 - ODV
ST1 - ODV
ZA2 - ODV
NT1 - všechno distančně
ZN1 - PRA pouze s ND1 (výuková skupina ND1+ZN1) v bloku 1x za 2 týdny
2) s výjimkou vzdělávání posledních ročníků, které bude v plném rozsahu podle rozvrhu
hodin, suplování a úprav souvisejících se stanovením výukových (tzv. homogenních) skupin na
SPŠ Hranice, což se bude realizovat prezenčně jako výuka povinná za osobní přítomnosti
žáků a učitelů nebo instruktorů v uvedených výukových skupinách (místnosti dle rozvrhu):
PO4 – 26 žáků – nástup do A303
ME4 – 24 žáků – nástup do B205 a A110 (8:55 hodin), později A302
CH4 – 19 žáků – nástup do A222 a A207 (8:55 hodin)
NDSM4+ZN2 – 11 žáků (8 + 2 + 1) – nástup do A313, A118 a A217
NS2 – 10 žáků – nástup do B101
INZA3 – 19 žáků (9 + 10) – nástup do A309 a A114
OK3 – 12 žáků – nástup do A223, později A221
ZI2 – 2 žáci – nástup do školních dílen (ODV výuková skupina pouze IN2+ZI2, teorie s IN2 a
ostatními pouze distančně, samostatné hodiny prezenčně)
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Definice učební skupiny: Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy
jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Z toho plyne, že některé
vyučovací předměty budou upraveny až do té míry, že se změní vyučující, nebo se změní
organizace výuky, jedná se především o tyto vyučovací předměty:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Seminář z anglického jazyka
Seminář z matematiky
Další omezení prezenční výuky: Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (vč.
plavání). Z toho plyne, že vyučovací předmět Tělesná výchova je nahrazen suplováním,
přehozenou výukou nebo odpadne (ranní nebo poslední vyučovací hodiny dne).
Pro veškerou výše uvedenou prezenční i distanční výuku nadále platí především zásady:
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osob pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušku po celou dobu pobytu ve škole.
• U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančně) jsou umožněny prezenční
individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Na
základě žádosti učitele povoluje, stanovuje místnost a čas vedoucí pedagogický
pracovník podle pracoviště a zařazení učitele (Ing. Bláhová, Mgr. Venclík nebo
Bc. Hynčica).
• Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi žáky z různých tříd (tj. výukových skupin). Za tímto účelem (příchody a odchody)
budou v podmínkách SPŠ Hranice na pracovišti Studentská 1384 pro začátek stanoveny
vstupy takto (platí prozatím stále až do odvolání):
PO4 – hlavní vchod
ME4 – nouzový východ u šaten – přes dvůr školy od Billy
CH4 – hlavní vchod
NDSM4+ZN2 – hlavní vchod
NS2 – vstup do DM, při přesunech do školy hlavní vchod
INZA3 – zadní vstup za malou tělocvičnou – přes dvůr od domova mládeže
OK3 – zadní vstup za malou tělocvičnou – přes dvůr od domova mládeže
ZI2 – zadní vstup za malou tělocvičnou – přes dvůr od domova mládeže
Ostatní třídy přicházející na praktickou výuku – hlavní vchod
Každý vchod bude zvenčí přístupný pouze 30 minut před začátkem vyučování tj. 6:40
až 7:10 hodin, 7:30 až 8:00 hodin a 8:25 až 8:55 hodin, dále v časech všech obědových
přestávek a odchodů po vyučování. V průběhu hlavní přestávky od 9:40 do 10:00 hodin
žáci NESMÍ opouštět budovu školy v souladu s platným školním řádem, a proto budou
všechny vstupy uzamčeny. O případných změnách vstupu do budovy školy budou již
informovat osobně třídní učitelé ve škole. Individuální vstupy zajišťuje sekretariát podle
pokynů uvedených u hlavního vstupu školy.
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Domov mládeže a celodenní stravování
Ubytovaní žáci na domově mládeže, kteří se účastní prezenční výuky denně, se mohou ubytovat
na domově mládeže taktéž denně, ostatní jen v souvislosti s praktickou výukou (příjezd večer
před ranní výukou). Žáci se mohou ubytovat nejdříve ve středu 25. 11. 2020 od 6:00 hodin.
Nařízení Vlády ČR neumožňuje poskytovat ubytovací služby do 24. 11. 2020 do 23:59 hodin,
s výjimkou praktické výuky určených škol, takže žákům Střední zdravotnické školy Hranice,
kteří mají ve středu 25. 11. 2020 od rána praktickou výuku, se umožňuje ubytování již od úterý
24. 11. 2020 od 17:00 hodin. Zároveň je možné si objednat již od 25. 11. 2020 celodenní
stravu, od 30. 11. 2020 bude při větším zájmu o celodenní stravování zajištěna teplá večeře.
Vstup do kuchyněk na jednotlivých patrech je totiž omezen pouze na 1 žáka z DM.
S výjimkou pokojů mají žáci na domově mládeže stále povinnost nosit roušku ve všech
ostatních prostorách.
Obědy v restauraci Scolarest a provoz školní kantýny
Ihned od nástupu ve středu 25. 11. 2020 bude k dispozici školní kantýna v omezeném čase od
7:30 až 10:00 hodin a s regulovaným vstupem jedné osoby do provozovny (zajistí druhý
pracovník Scolarestu) a školní restaurace Scolarest i nadále s omezenou kapacitou maximálně
48 strávníků v jeden čas a to do pátku 27. 11. 2020 pouze jedno jídlo na základě objednávek do
20:00 hodin předchozího dne. Od pondělí 30. 11. 2020 bude pravděpodobně již nastaven
bezobjednávkový systém s výběrem ze dvou jídel (pokud chce mít strávník jistotu zajištění
oběda, doporučujeme si oběd předem objednat, což platí vždy pro obědy odebírané na
pracovišti Partyzánská). Stravovat se mohou pouze žáci, kteří splňují podmínky alespoň jedné
ze dvou výše uvedených výjimek z distanční výuky. Strávníci si mohou sejmout roušku ve
školní restauraci pouze na dobu nezbytně nutnou pro konzumaci jídla a nápojů u stolu.
Žáci a učitelé musí každodenně sledovat pokyny na školních e-mailech a v Edookitu podle
platného školního řádu.

Ing. Ivan Doležel
ředitel školy
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