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Informace k organizaci výuky od 22. 3. 2021 

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

 

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 02 2021, č. 198 a č. 200 a výsledků jednání vlády ČR ze dne 

18. 3. 2021 bude provoz Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník od 22. 03. 2021 

probíhat následujícím způsobem: 

Teoretická výuka bude ve všech ročnících všech oborů vzdělání nadále probíhat distančním 

způsobem. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. 

Jednotnou platformou SŠGFaS Jeseník je G-Suit (Google Classroom, Google Meet, G-mail…). 

V době od 22. 03. 2021 budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden 

žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné 

dohody mezi učitelem a žákem podle stanoveného rozpisu a budou primárně určeny pro žáky 

závěrečných ročníků a žáky ohrožené školní neúspěšností.  Rovněž bude umožněno konání 

komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek pro žáky závěrečných ročníků. Po 

celou dobu pobytu ve škole jsou všechny osoby povinné používat na ochranu dýchacích cest (úst i 

nosu) respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 

příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC, které brání šíření kapének. 

Odborný výcvik bude ve všech ročnících nadále probíhat distančním způsobem. Distanční výuka je 

pro všechny žáky povinná na základě § 184a školského zákona. V době od 22. 03. 2021 budou znovu 

umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický 

pracovník). Konzultace budou probíhat na základě předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem 

podle stanoveného rozpisu a budou primárně určeny pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené 

školní neúspěšností. 

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 takovým vzděláváním (praxí) 

nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které 

dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití 

výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, 

viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). 

Autoškola. Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 02. 2021, č. 197 v rámci zpřísnění 

protiepidemických opatření s účinností od 01. 03. 2021 musí učitel i žák v autoškole nadále používat 

v rámci prezenční konzultace (jízdách) na ochranu dýchacích cest respirátor FFP2 nebo KN95 

bez výdechového ventilu. Pokud nebude žák pro jízdy ve školní autoškole vybaven výše uvedeným 

respirátorem, nebude se moci prezenční konzultace zúčastnit. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
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Provoz  školní  jídelny 

Žákům po dobu distanční výuky ve všech formách studia pro všechny ročníky bude prováděna 

hromadná odhláška stravy. 

V případě zájmu žáků o stravování v době individuální konzultace je nutná dohoda předem, volejte 

jídelnu tel. 584 487 731. 

V případě jakékoliv změny distanční výuky na prezenční bude pro všechny strávníky provedena 

hromadná přihláška stravy. Strávníci si pak odhlašují stravu sami předcházející pracovní den do 12,00 

hod. na následující pracovní den.  

Provoz domova mládeže 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je domov mládeže až do odvolání uzavřen. 

Případné změny v organizaci výuky v návaznosti na aktuální rozhodnutí vlády ČR. MŠMT, MZČR či KHS 

budou zveřejněny na webových stránkách školy. Sledujte proto, prosím, aktuality a úřední desku na 

našich webových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Jeseník 19. 3. 2021 

 

PhDr. Silvie Pernicová v. r. 

ředitelka školy 

 


