
Informace o organizaci vyučování na SOŠ v týdnu od 21. do 25. 2. 2022  

Vážení rodiče, milí žáci, 

z technických důvodů není možné v týdnu od 21. do 25. 2. 2022 zajistit školní stravování na SOŠ. 

Není možné tak ani zajistit provoz domova mládeže. Žáci a žákyně SOŠ, kteří jsou ubytováni na 

domově mládeže a nemohou z důvodu vzdálenosti nebo z důvodu komplikací s dopravou dojíždět, se 

budou účastnit výuky online.  

Všichni žáci SOŠ budou mít v daném týdnu odhlášenu stravu. Žákům ubytovaným na domově 

mládeže nebude v uvedeném týdnu účtována úhrada za pobyt a stravu.  

Pro výuku v příštím týdnu pak platí následující pravidla: 

1. Žáci, kteří běžně dojíždí do školy, a ti z domova mládeže, kteří se rozhodnou dojíždět, mají 

prezenční výuku ve škole. 

2. Ti, kteří jsou ubytováni na domově mládeže a nemohou dojíždět prezenčně do školy, se 

budou účastnit hodin z domova (online). Všechny vyučované hodiny jim budou 

zprostředkovány učiteli prostřednictvím Teams, účast na hodinách online je pro uvedené 

žáky povinná. 

3. Výjimku z uvedených pravidel výuky online budou mít předměty tělesná výchova a dále pak 

rozvrhová praxe, laboratorní práce v předmětech BIO, CHE, LAB a NEZ, kde zadá učitel úkol 

žákům prostřednictvím zadání v Teams. 

4. Učitelé a žáci se řídí platným rozvrhem včetně změn v Bakalářích. 

5. Učitelé, kteří měli naplánováno v uvedený týden psaní písemných prací, popř. domluvené 

zkoušení, budou o svém postupu informovat žáky prostřednictvím Teams. 

6. Denní provoz domova mládeže pro vyzvednutí věcí, učebních pomůcek apod. je pro žáky 

domova mládeže zajištěn (tel. na DM: 371 656 146, 371 656 147). 

7. Prosíme všechny žáky a žákyně, kteří se budou účastnit hodin prezenčně (ve škole), aby 

počítali s tím, že není možné pro ně zajistit stravování (obědy, popř. svačiny). Vezměte si 

proto s sebou větší svačinu!   

8. Vyučující budou sledovat přístup, aktivitu, dílčí výsledky, kreativitu každého žáka.  

9. Znalosti žáků za toto období se změří v prezenčním studiu řádným přezkoušením.  

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 


