
Informace k znovuotevření SOUs Vodňany 

pro žáky 3. ročníků 

 

 

Milí žáci! 

 

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 

bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol za účelem 

přípravy na závěrečné zkoušky. 

 

Co to znamená v podmínkách SOUs Vodňany? 

 

1. Předně Vás – žáky závěrečných 3. ročníků - zveme v pondělí 11. května 2020 od 

7:50 hodin do školy (bez ohledu na to, zda máte mít podle rozvrhu hodin praktickou 

výuku nebo vyučování ve škole – měli byste se dostavit do školní budovy v Zeyerových 

sadech 43/II). 

2. Docházka není podle usnesení vlády povinná, ale vřele Vám ji doporučujeme, 

abyste se mohli pod vedením svých učitelů lépe připravit na závěrečné zkoušky, 

které proběhnou podle původního harmonogramu (viz zde v rubrikách „Pro žáky a 

rodiče“/“Závěrečné zkoušky“/Časový rozvrh závěrečných zkoušek 2019/2020). 

Zároveň budete moci ve spolupráci se svými učiteli odevzdat či dokončit SOP (u 

oboru vzdělání cukrář a kuchař-číšník), které jste měli odevzdat 4. května 2020. Tímto 

prodlužuji termín odevzdání SOP do 22. května 2020 včetně. 

3. Od 11. května 2020 do zahájení závěrečných zkoušek 2. června 2020 bude 

probíhat výuka podle zvláštního speciálního rozvrhu hodin, který obdržíte ráno při 

nástupu do školy 11. května 2020. Zároveň zletilí žáci ráno při nástupu do školy 

podepíší „Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění" (třem 

nezletilým žáků z 3. ročníků byl formulář „čestného prohlášení“ odeslán dnes poštou a 

tito žáci si ho nechají doma potvrdit svými zákonnými zástupci – rodiči – a odevzdají 

ho při nástupu do školy ráno 11. května 2020). Bude probíhat jen výuka předmětů 

potřebných k závěrečným zkouškám a částečně výuka odborného výcviku 

k závěrečným praktickým zkouškám. 

4. Výuka bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření, s čímž budou 

spojeny tyto povinnosti: 
1. Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 žáků. 

2. Při cestě do školy, ze školy a při pohybu o přestávkách a také před školou je 

nutné nosit roušku a dodržovat odstup od dalších spolužáků 2 metry. 



3. Shromažďování většího počtu žáků před školou, v přilehlém parku a před 

domem kultury je zakázáno. 

4. Vstup do školy je povolen pouze žákům 3. ročníků, nikoliv doprovázejícím 

osobám. 

5. Ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušky. 

6. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich 

uložení. 

7. Při přesunech žáků (na chodbách, v šatnách) je nutné dodržovat odstup 2 metry 

(když to není možné alespoň 1,5 metru). 

8. O dezinfekci rukou, častém větrání tříd apod. budou přítomní žáci poučeni 

svými vyučujícími během první hodiny při svém nástupu 11. května 2020 

a zároveň zletilí žáci o této hodině podepíšou „čestné prohlášení“ – viz 

výše. 

9. Při vyučování ve třídách nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku za 

podmínky, že je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru) a je 

povinností vyučujícího i žáků, aby v každé lavici ve třídě seděl pouze 1 žák. Po 

sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

10. Žáci 3. ročníků, kteří se stravují ve školní jídelně (jen obědy), pokud chtějí mít 

zajištěný oběd už v pondělí 11. května 2020, pak je nutné, aby kontaktovali 

vedoucí školní jídelny paní M. Dubskou, a to nejpozději ve středu 6. 

května 2020 do 13:00 hodin (tel. 778 484 465 nebo e-mail: 

vedoucijidelny@sousvodnany.cz). Totéž platí pro zaměstnance SOUs 

Vodňany, kteří chtějí od stejného data oběd už v pondělí 11. 5. 2020. 

11. SOUs Vodňany bude vést evidenci o docházce žáků do školy. 

 

Těšíme se na Vaši účast při přípravách na závěrečné zkoušky. 

 

 

                                                                                     Mgr. Pavel Kotál, v. r. 

                                                                                         ředitel školy 
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