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

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 27 

Adaptační období při návratu žáků do škol  
k prezenční výuce od 24. 5. 2021  

a organizace výuky do konce školního roku. 
 

Adaptace žáků 

 Dle metodického doporučení MŠMT vydaného 31. 3. 2021 pod názvem Návrat žáků 

do škol byl pro usnadnění návratu k prezenční formě výuky připraven adaptační 

proces.  

 Cílem adaptačního období je poskytnout žákům i pedagogům potřebné podmínky pro 

postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a vytvořit 

bezpečné prostředí, ve kterém je prostor, jak pro posilování vzájemných vztahů, tak 

pro pozvolné obnovování pracovních návyků.  

 Primárně je důležité věnovat dostatečný čas úspěšné adaptaci žáků, a to i za cenu 

redukce učiva či jeho přesunutí do dalšího ročníku. Na zdárné adaptaci totiž záleží  

i následný vzdělávací pokrok žáků. Největší pozornost bude věnována žákům  

1. ročníku, kteří z důvodu minimálního pobytu v třídním kolektivu nemají vybudovány 

sociální vazby ve třídě.  

 V období od 24. do 26. 5. 2021 bude upraven školní rozvrh. Třídní učitelé budou  

v adaptační době v rámci třídnických hodin trávit co nejvíce času ve své třídě.  

Do programu třídnických hodin budou zařazeny aktivity na posilování vztahů, 

komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. Bude věnován 

dostatek času tématům souvisejícím s duševním zdravím. Část aktivit bude 

realizována venku.  

 Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne bude platit zásada, že žáci nejsou  

ústně ani písemně zkoušeni, neprobíhá známkování ani jiná forma sumativního 

hodnocení a nejsou zadávány domácí úkoly.  

 Další období bude věnováno upevňování učiva a případné doklasifikaci žáků, kteří 

nebudou mít dostatečné množství známek, nebo byli vyhodnoceni jako žáci ohroženi 

školním neúspěchem.  

Organizace výuky do konce školního roku  

 Prezenční výuka bez rotace bude podmíněna antigenním testováním.  Testování 
bude probíhat jedenkrát týdně s tím, že test bude proveden první den osobní 
přítomnosti žáka ve škole. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit 
ochranu nosu a úst. 
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 Harmonogram výuky 

24. 5. 2021 - návrat k prezenční formě vzdělávání  
- antigenní testování (příchod do školy 7.30 - 7.55  hod.) 
- dopoledne (do 12.00 hod.) adaptační aktivity s třídním učitelem 
- tento den nebudou vydávány obědy  
 
25. 5. 2021 - adaptační aktivity 
- příchod do školy na 10.00 hod.  
- dopoledne (do 13.00 hod.) adaptační aktivity s třídním učitelem 
- tento den nebudou vydávány obědy 
 
26. 5. 2021 - adaptační aktivity a Den Evropy 
- aktivity ke Dni Evropy od 8.00 do 10.00 hod. pro 2. ročník 
- aktivity ke Dni Evropy od 9.00 do 10.00 hod. pro 1. ročník 
- adaptační aktivity s třídním učitelem od 10.00 do 13.00 hod. pro 1. ročník 
- výuka dle rozvrhu od 10.00 hod. pro 2. ročník  
- výuka dle rozvrhu pro 3. ročník  
- od středy již lze odebrat oběd ve výdejně stravy 
 
od 26./27. 5. 2021 - výuka dle rozvrhu  
- výuka dle rozvrhu (úvodní hodiny budou věnovány adaptaci žáků s vyučujícím    
  daného předmětu)  
- výuka bude soustředěna na upevňování a opakování učiva 
- klasifikace bude v prvním týdnu výuky zrušena a v dalších dnech omezena pouze na  
   nejnutnější případy (doplnění úkolů z distančního vzdělávání nebo doplnění     
   klasifikace nutné pro uzavření pololetí) 

 
14. 6. 2021 - uzavření klasifikace (pedagogická rada) 
17. 6. 2021 - vydání vysvědčení (1. - 3. ročník) 
18. 6. 2021 - ředitelské volno + slavnostní předání maturitních vysvědčení 
18. 6. 2021 - zakončení školního roku 
  

 Stravování  

- provoz školní výdejny stravy upravuje mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví za těchto podmínek: 

▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci,  

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst 

k sezení, 

▪ provoz výdejny stravy se řídí platnými požadavky na zvýšená hygienická 

opatření ve školních jídelnách.  

Do konce školního roku se objednávky a rušení stravy musí realizovat dva dny 
předem do 10.00 hod.! 
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 Rekonstrukce sociálního zázemí školy 

Z důvodu plánované komplexní rekonstrukce špatného stavu sociálního zařízení je na 

základě povolení MŠMT ukončeno 2. pololetí školního roku v pátek 18. června 2021.  

Z důvodu časové náročnosti uvedené akce je nutné zahájit stavebních práce již  

od 24. června 2021. Rekonstrukci realizuje vlastník budovy, Statutární město 

Prostějov.  

 

 Hygienická a epidemiologická opatření 

Testování žáků  

 Bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny nebo první den 

osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. 

 Testování žáků zajišťuje třídní učitel, případně jiný pedagogický pracovník.  

 V případě příchodu žáka do školy v jiný den, je nutné předem kontaktovat (nejlépe 

předchozí den) třídního učitele, který následně provede antigenní test. Tento test 

musí být proveden před účastí žáka na výuce.   

 Žáci ubytovaní v domově mládeže mohou doložit doklad o negativním testu 

provedený poskytovatelem ubytovacích služeb.   

Možnosti nahrazení antigenního testování ve škole  
a) doklad o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19 a od prvního 
pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, 
b) doklad o negativním testu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl 
proveden v posledních 7 dnech, nebo 
c) dokladem o negativním POC testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, který 
byl proveden nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem 
poskytovatelem zdravotních služeb 
c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud  
od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 
 

 
Ochrana dýchacích cest 
Nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest po dobu výuky ve škole.  

 
 
 
 
V Prostějově, 17. 5. 2021 
 
 

 

Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 
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