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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Mimořádné opatření ředitele školy č. 21 

Distanční vzdělávání po dobu zákazu osobní účasti žáků na vzdělávání 

 
Toto opatření reaguje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  

ze dne 6. a 13. dubna 2021. 

 

 

Zrušení osobní účasti žáků na vzdělávání je nadále v platnosti a vzdělávání do odvolání 
probíhá ve stejném režimu jako dosud. 

 

Od 19. dubna 2021 se umožňují nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace 

žáků posledních ročníků středních škol nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných 

ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. 

 

Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná a homogenita skupin není 

vyžadována. Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek  

I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - 

absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování (s výslovně 

vymezenými výjimkami).  

 

 

Maturitní ročník  

Na základě provozních podmínek školy a rozhodnutím ředitele školy probíhá výuka v měsíci 

dubnu podle upraveného distančního rozvrhu. Skupinové konzultace budou v případě zájmu 

realizovány od 3. do 13. května 2021. V tomto období nebude ve 4. ročníku realizována 

distanční výuka. Zájemci se na konzultace budou předem přihlašovat prostřednictvím 

formuláře na Googlu. 

 

 Organizační pokyny budou zpracovány do 26. 4. 2021. 

 Skupinové konzultace budou probíhat pouze z maturitních předmětů.  

 Účast na konzultacích je podmíněna předchozím přihlášením, dodržením 

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a platných hygienických opatření.  
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Žáci ohrožení školním neúspěchem  

Skupinových konzultací se mohou účastnit žáci, které školské poradenské zařízení 

diagnostikuje jako žáky ohrožené školním neúspěchem nebo žáci studující dle individuálního 

vzdělávacího plánu. Skupinové konzultace mohou probíhat od 19. 4. 2021 po předchozí 

domluvě žáka s vyučujícím.  

 

 Koordinátorem skupinových konzultací žáků 1. - 3. ročníku je výchovná poradkyně. 

 Organizační pokyny budou zpracovány do 16. 4. 2021. 

 Účast na konzultacích je podmíněna předchozím přihlášením, dodržením 

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a platných hygienických opatření.  

 

 

Individuální konzultace 

Individuální konzultace žák x učitel mohou probíhat na základě předchozí domluvy mezi 
žákem a pedagogem. Individuálních konzultací se netýká mimořádné opatření ministerstva  
zdravotnictví ohledně testování. Musí však být dodržena platná hygienická opatření. 
Naplánované individuální konzultace musí být také nahlášeny na sekretariátu školy.  
O realizovaných konzultacích je veden přehled.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření ředitele školy je platné po dobu platnosti mimořádných opatření ministerstva 

zdravotnictví.  

 

 
 
 
 
V Prostějově, 13. 4. 2021 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 
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