MŠMT ve spolupráci s MZČR a epidemiology se usnesli na harmonogramu
uvolňování v oblasti školství.
SOUP Pardubice přijímá tato opatření a umožní osobní účast žáků 1. a 2. ročníků dle níže
uvedeného harmonogramu s přihlédnutím na konkrétní personální, materiální a prostorové
podmínky učiliště.
Vzhledem k probíhajícím závěrečným a maturitním zkouškám v období od 1. června do
24. června 2020 bude omezená časová možnost pedagogů pro níže zmíněnou možnost osobní
účasti žáků. V žádném případě nepočítáme s výukou podle předem daného rozvrhu hodin.
Od úterý 9. 6. 2020 do 30. 6 2020
1)

Na základě osobní dohody žáka s konkrétním vyučujícím pedagogem v teoretické
i praktické výuce na datu a času bude moci proběhnout možnost osobní účasti žáků
ve škole za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení.

2)

Výuka v teoretické výuce – Na základě časových možností vyučujícího pedagoga
v teoretické výuce (vzhledem k jeho účasti u ústní zkoušky) bude moci proběhnout
možnost osobní účasti žáků ve škole za účelem konání konzultací, přičemž docházka
není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů.
Tato možnost je především pro žáky, kteří se nemohli zapojit do výuky na dálku.
Časový harmonogram: od 8.00 do 12.00

3)

Výuka v odborném výcviku – po ukončení praktických závěrečných zkoušek (tedy od 9.
června 2020) bude možná osobní účasti žáků v praktickém vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná.
Z kapacitních důvodů nebudeme moci vyhovět všem žákům, ale i přes to bychom rádi
nabídli praktickou výuku pro všechny naše obory (instalatér, mechanik plynových zařízení,
kominík, elektro – instalatér). Nabízíme výuku žáků s rozdělením do skupin k jednotlivým
učitelům odborného výcviku s přihlédnutím k personálním, materiálním a prostorovým
podmínkám učiliště. Dále připravujeme exkurze na pracoviště spolupracujících firem a pro
pouze 9 žáků třídy 2.Me absolvování svařování plamenem v rozsahu 14 pracovních dní (z
důvodu kapacity svářečské dílny).
Časový harmonogram: od 7.00 do 12.00.

4)

Ubytování na domově mládeže – ubytování bude zajištěno dle požadovaných
hygienických požadavků MŠMT (jeden žák na pokoji, volných lůžek je bohužel jen cca 16).
Ubytování si zamluvte dopředu vyplněním formuláře na: http://souplyn.cz/aktuality.html
(cena 70,-Kč za noc). Stravování si každý žák zajistí sám na: https://www.strava.cz/
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