
                     Střední odborná škola a Středné odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu (účinnému od 16. 10. 2019) pro školní rok 2020/2021  
Vzhledem epidemiologické situaci související s  COVID – 19 a snaze přizpůsobit provoz školy 
tak, aby bylo možné co nejvíce dodržovat hygienická a protiepidemická opatření, mění se pro 
školní rok 2020/2021 školní řád v části  
2.2.2. Organizace vyučovacího dne takto: 

- vyučování probíhá podle rozvrhu hodin, případně podle náhradního rozvrhu 

- začátek vyučování je stanoven na 7.50 hod.  

- po 2. vyučovací hodině je zařazena přestávka v délce 15 minut 

- po 4. vyučovací hodině je zařazena polední přestávka v délce 40 minut 

- po 5. vyučovací hodině je zařazena přestávka 15 minut 

- ostatní přestávky trvají 5 minut 

- budova školy v Littrowě ulici je otevřena od 6.30 hod. do 7.50 hod., dále každou 
přestávku do doby, kdy končí vyučování, v Nádražní ulici je otevřena od 7.40 do 7.50 
hodin, dále na zazvonění do doby, kdy končí vyučování 

- po skončení vyučování se žáci nesmí zdržovat ve školních budovách, učitel, který 
ponechá žáky v budově školy za účelem jakékoliv činnosti, je povinen převzít dozor a 
počkat, až opustí školu 

- o přestávkách se žáci zdržují ve třídě a využívají ji k přípravě na vyučování, svačině a 
odpočinku 

- o velké přestávce se mohou procházet po chodbách v příslušné budově 

- stěhování do jiné třídy se děje na konci přestávky 

- na hodiny tělesné výchovy odcházejí žáci ze školy pod dozorem vyučujícího, který 
zároveň odpovídá za jejich kázeň, přezouvání a zamykání šaten 

- v době polední přestávky mohou žáci opustit budovu školy na vlastní riziko, v tomto 
případě škola neodpovídá za jejich zdraví a bezpečnost (u nezletilých žáků je 
vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce s opuštěním školy) 

- stravování ve školní jídelně probíhá podle rozvrhu obědů a režimu dne domova 
mládeže, jídlo je vydáváno proti předložení karty nebo čipu 

- odborné učebny, laboratoře a tělocvična jsou vždy uzamčené, žáci zde pobývají 
pouze za dozoru příslušného učitele 

- na pracovním místě a u společně používaných zařízení je třeba neustále udržovat 
pořádek a čistotu 

- je zakázáno manipulovat s veškerým zařízením a vybavením bez přímého příkazu 
učitele 

- žáci jsou povinni používat ochranné pomůcky, pokud jsou předepsány 

- po skončení výuky se odborná učebna, tělocvična uvede do náležitého pořádku, za 
stav a kontrolu opuštěné místnosti odpovídá vyučující, který zamyká. 

Dodatek č. 1 je účinný od 2. 9. 2020                     

Podpis ředitelky školy:    Schválila školská rada:1. 9. 2020 


