
Střední odborná škola a SOU, Hořovice 
Palackého náměstí 100,  268 01 Hořovice 
tel: 311516792,  e-mail:  vkebert@soshorovice.cz 
IČ: 47558504,    DIČ: CZ 47558504,     REDIZO: 60006841 

__________________________________________________________________________________ 

 

OPATŘENÍ OD 25.11.2020 dle propozic MŠMT pro zdejší školu. 

Třídní učitelé informují žáky bezodkladně o novém nastavení školní docházky 

  

Dne 25.11.2020 se vrací do výuky žáci posledních ročníků celé školy do prezenční výuky.  

- 4. A , 4.B, 3.NZ. 

- výuka poběží podle zvláštního rozvrhu hodin, který již je v BKL.  Některé předměty, které nejsou 
stěžejní pro ukončování studia byly vynechány ve prospěch profilových předmětů ve všech oborech, 
po předchozí konzultaci se učiteli-zástupci oborů.  

- výuka běží řádně :      – SOŠ od 8:15 
   - SOU od 7:25 

- rozvrhy – na prezenční výuku jsou vydány zvláštní rozvrhy – viz přílohy mailu. V případě kolize výuky 
s prezenční a distanční výukou si vyučující domluví s žáky jiný termín vyučování.  (Nelze jinak !) 
Výchozí stav: Distanční výuka je defaultně nastavena podle rozvrhu v třídní knize (platného od 1.11.) 

 

I. MATURITNÍ OBORY – budovy Hořovice 

Povinnosti pedagogů:   

1) Dozory o přestávkách:    

Ráno u vstupu oba učitelé pověření dozorem měří teploty a desinfekce rukou a kontrolují roušky u 
vstupu do školy od 7:30 do 8:20 . Dozor během přestávek zodpovídá za to, že žáci nevychází 
z budovy pro nákupy atd. Žák, který poruší nařízení, bude zaevidován a řešen za porušení školního 
řádu nebo sníženým hodnocením chování.                    

SOŠ – M obory 1. 4.A 2. 4.B Dozor vždy o 
přestávce odvede žáky 
na školní dvůr 
k vydýchání. Dbají na 
povinnou desinfekci 
rukou po návratu z 
přestávky 

Pondělí Ing. Krausová Mgr. Pangerl 

Úterý Ing. Krausová Mgr. Pangerl 

Středa Ing. Krausová Mgr. Pangerl 

Čtvrtek Ing. Vacovský Mgr. Pangerl 

Pátek Ing. Šůla Mgr. Pangerl 

Žáci (třídy 4.A, 4.B, 3. NZ ) se vyučují v učebnách podle rozvrhu.  

Vzhledem k větrání se žákům povoluje vzít si  bundu/svetr/kabát do učebny. Výuková hodina je 
klasicky 45 minu s tím, že se nařizuje v nejméně 1x v polovině hodiny (resp. průběžně větrat). Po 
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skončení 45 minutové hodiny přebírá žáky dozor a odvede je na školní dvůr po dobu přestávky. Toto 
je POVINNÉ a dozor je odpovědný za plnění tohoto nařízení. Za vyvětrání o přestávce je odpovědný 
vyučující, který opouští předchozí hodinu.  

Během vyučování žáci nesmí opouštět budovu a zase se vracet.  Mohou jen odejít bez návratu (za 
podmínky řádné omluvy) 

 

PRAXE:  
- strojaři 1-2-3 ročník dochází vždy v sudý týden na praxi do Tlustice nebo do Mubea.  
- POZOR: protože v době distanční výuky neměníme zavedený rozvrh, může v době praxe strojařů 
dojít k situaci, že strojaři nebudou v den své praxe na distanční výuce. Proto se žádají učitelé o 
toleranci a přizpůsobení výuky směrem k opakování a fixaci látky. Jde o 1. B v sudé pondělí, 2. B 
sudá středa a 3.B sudé úterý. 
- V den, když jsou žáci v Tlustici na praxi se na ně pohlíží jako na žáky ve škole – mohou jít na oběd 
v Tlustici a ve škole se řídí pokyny pro žáky přítomné v SOU Tlustice. 

- Od pondělí se obnovuje i praxe pro žáky 2. ročníku Veterina – dvojice v VKK Liteň. 

Individuální konzultace:  

U žáků 1-3 ročníku lze s vědomím vedoucích prac. povolit v odůvodněných případech individuální 
konzultace k předmětu (po 1 žáku na 1 učitele) na dobu nezbytně nutnou.  

U 4. ročníků (maturitní práce atd. ) konejte konzultace po ukončení normální výuky opět 1:1.  

Jídelna:   
 
- Žáci ani učitelé nejsou defaultně přihlášeni, každý si obědy objedná sám na Internetu nebo 
terminálu. Vaří se je jeden chod.   
 
- Žáci M oborů chodí do jídelny výhradně vždy v 11:45 –  a na poslední hodinu se vrátí z jídelny -> 
týká se žáků 4.A, 4.B.   
 
- Žáci, kteří nejdou do jídelny tráví přestávku dle pokynů dozoru. Je zakázáno vycházet z budovy 
 
- ! Žáci na distanční výuce (všichni ostatní) mají právo odebrat objednaný oběd do jídlonosiče 
s sebou. Obědy s sebou budou vydávány od 11:00 do 11:15 hodin (striktně – z důvodu přítomnosti 
cizích strávníků spec. školy).  

- Obědy s sebou se vydávají v okénku kuchyně ze dvora školy, distanční žáci vůbec nevstupují do 
sálu jídelny 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

II. UČEBNÍ OBORY – budovy Tlustice 

Povinnosti pedagogů 

Ráno u vstupu asistentky pí Mašková a pí Klufová jsou pověřené měřením teploty a desinfekce rukou 
a kontrolují roušky u vstupu do školy od 6:30 do 8:05       
 

             Plecháč: -> paní Klufová 
 Nová budova -> paní Mašková 

 

SOŠ – M obory 1. Plecháč 2. Nová budova Dozor vždy o 
přestávce odvede žáky 
na školní dvůr 
k vydýchání.  
 
Dbají na povinnou 
desinfekci rukou po 
návratu z přestávky 

Pondělí Dozor vyučujících OV Mgr. Čepeláková 

Úterý Dozor vyučujících OV Ing. Vacovský 

Středa Dozor vyučujících OV Mgr. Pustková 

Čtvrtek Dozor vyučujících OV Mgr. Pustková 

Pátek Dozor vyučujících OV p. Radosta 

 

Odborný výcvik:  
- mají všichni žáci SOU dle stávajícího rouzvrhu -> sudý/lichý týden. Žáci OV pro Mubeu chidí dle 
rozpisu do Mubea.  
 

 

Jídelna:   
 
- Žáci ani učitelé nejsou defaultně přihlášeni, každý si obědy objedná sám na Internetu nebo 
terminálu. Vaří se je jeden chod.   
 
- Žáci H oborů přítomní ve škole (OV a 3. NZ) chodí do výdejny výhradně vždy v době vyhrazené pro 
výdej obědů 
 
 
- ! Žáci na distanční výuce (všichni ostatní) mají právo odebrat objednaný oběd do jídlonosiče 
s sebou. Obědy s sebou budou vydávány V KUCHYNI NA NÁMĚSTÍ od 11:00 do 11:15 hodin 
v okénku kuchyně ze dvora školy, distanční žáci vůbec nevstupují do sálu jídelny (striktně – z důvodu 
přítomnosti cizích strávníků spec. školy).  

 

Sudý 
týden 

10:40-11:00    
3NZ 

11:00 -11:15  
1EN 

11:15 – 11:30  2Z 11:30-11:45  SOŠ 
praxe 

Lichý 
týden 

10:40-11:00  1Z 11:00-11:30 
2EN 

11:30-12:00   3NZ  



SVAČINY:  

Jídelna:  9:00 – 9:10  1EN a 2EN 

Jídelna: 9:10- 9:20  1.Z a SOŠ px 

Vyhrazené místo v dílnách:  9:00 – 9:10  3. NZ a 2Z  

 

 

V Hořovicích dne 23.11.2020  

 

Ing. Vladimír Kebert, CSc. 
ředitel školy (statutární orgán) 


