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Zahájení skupinových konzultací odborného výcviku a praxe pro žáky 

posledních ročníků vybraných oborů – 19. 4. 2021 

 

     V souladu s mimořádným opatřením MŠMT vycházejícího z jednání vlády dne 12. dubna 

2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j.: MZDR 14600/2021-

1/MIN/KAN) ze dne 6. 4. 2021, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje skupinové 

konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné 

skupině. 

 

     Účast na skupinových konzultacích odborného výcviku a praxe je pro žáky závěrečných 

ročníků velmi důležitá z důvodu přípravy na úspěšné složení praktické závěrečné učňovské 

resp. maturitní zkoušky. 

 

     Střední odborná škola Jarov na základě výše uvedeného zahajuje od 19. 4. 2021 skupinové 

konzultace z oblasti odborného výcviku u posledních ročníků všech učebních oborů skupiny 

H (SOU) a E (OU). Dále je od stejného data spuštěna skupinová konzultace z oblasti praxe pro 

žáky posledního ročníku studijního (maturitního) oboru 41-44-M/01 Zahradnictví. 

     Organizace a průběh skupinových konzultací jsou v gesci jednotlivých vedoucích učitelů 

odborného výcviku, tj.: 

 Bc. Radek Andrlík – učební obory: Truhlář, Tesař, Truhlářské práce, Tesařské práce 

 Bc. Milan Lavický – učební obory: Zedník, Kamnář, Kominík, Pokrývač, Sklenář, 

Zednické práce, Pokrývačské práce, Sklenářské práce, Stavební práce 

 Bc. Vojtěch Helcl – učební obory: Malíř a lakýrník, Podlahář, Klempíř, Malířské a 

natěračské práce, Podlahářské práce, Klempířské práce 

 p. Ondřej Šedivý – učební obory: Instalatér, Zámečník, Zámečnické práce 

 Ing. Petra Veselá – učební obor: Zahradník, Zahradnické práce, Zahradnická výroba; 

studijní (maturitní) obor: Zahradnictví 
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     Kontakty na uvedené pracovníky jsou případně k dispozici na webových stránkách školy 

(www.skolajarov.cz). Všichni žáci budou v rámci skupinových konzultací 2x týdně testováni 

neinvazivními  antigenními  testy pro  samoodběr.  Současně musí stále používat odpovídající  

ochranu dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška), nesmí vykazovat žádné příznaky 

onemocnění COVID - 19 a důsledně dodržovat veškerá režimová opatření realizovaná ve 

škole dle aktuálního Manuálu k provozu škol. 

 

     Domov mládeže SOŠ Jarov bude pro žáky posledních ročníků, kteří se budou účastnit 

skupinových konzultací, otevřen v rozsahu pondělí až pátek. Příjezd na domov mládeže bude 

těmto ubytovaným žákům umožněn vždy v pondělí od 8:00 hodin. Případné dotazy na 

ubytování je možno směřovat na vedoucího Domova mládeže Mgr. Milana Verana. 

 

     Pro další informace sledujte školní webové stránky (www.skolajarov.cz) a facebook. 

 

 

Mgr. Miloslav Janeček, v. r. 

ředitel školy  

 

V Praze dne 15. 4. 2021 

http://www.skolajarov.cz/

