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Zahájení odborného výcviku a praxe pro vybrané obory od 26. 4. 2021 

 

V souladu se stanoviskem MŠMT vycházejícím z jednání vlády dne 19. dubna 2021 bylo 

vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN) 

ze dne 19. 4. 2021, které s účinností od 26. dubna 2021 umožňuje praktické vyučování a 

praktickou přípravu žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině 

(nad rámec vyplývající z platných právních předpisů). 

     Střední odborná škola Jarov na základě výše uvedeného spouští od 26. 4. 2021 výuku 

odborného výcviku u všech ročníků učebních oborů skupiny H (SOU) a E (OU), a to dle 

standardního schématu platného rozvrhu pro tento školní rok. Účast na odborném výcviku 

je pro žáky povinná. 

     V pondělí 26. 4. 2021 začíná lichý týden, tj. dle platného rozvrhu mají odborný výcvik tyto 

třídy učebních oborů skupiny H: 1I, 1KKK, 1T, 2CSZ, 2IZm, 2KKK, 2MPP, 3CMP, 3I, 3T, 3TTe a 

tyto třídy učebních oborů skupiny E: 1ZB, 1MPB, 1PZB, 2KB, 2KZB, 2TTB, 3MZ, 3TP, 3K, 3KV a 

3TT. 

Dále již výuka odborného výcviku pokračuje dle platného rozvrhu. Odborný výcvik 

stavebních učebních oborů (dílny) začíná standardně v 7:00 hodin. Odborný výcvik 

zahradnických učebních oborů (zahrada) začíná standardně v 7:30 hodin. 

Teoretické vyučování pokračuje v současné distanční podobě. 

 

Střední odborná škola Jarov na základě výše uvedeného spouští od 26. 4. 2021 výuku 

praxe u všech ročníků studijních oborů 41-44-M/01 Zahradnictví a 41-44-L/01 Zahradnictví (v 

denní formě vzdělávání), a to dle standardního schématu platného rozvrhu pro tento školní 

rok. Účast na praxi je pro žáky povinná. 

V pondělí 26. 4. 2021 začíná lichý týden, tj. dle platného rozvrhu mají praxe tyto třídy 

studijních oborů skupin M a L: 1TZ, 2TZ, 3TZ, 2NSZ a 4AZ. 

Dále již výuka praxe pokračuje dle platného rozvrhu. Praxe začíná ve dnech dle rozvrhu 

vždy v 7:30 hodin – sraz žáků je před hlavní budovou na horní zahradě. 

Teoretické vyučování pokračuje v současné distanční podobě. 
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Osobní účast žáků na odborném výcviku nebo praxi je podmíněna povinným antigenním 

samotestováním dle platného mimořádného opatření, přičemž toto testování organizuje 

sama škola. 

Současně zůstává nedotčena povinnost žáků přítomných ve škole, jenž vychází z platného 

mimořádného opatření, mít stále nasazenu odpovídající ochranu dýchacích cest, tj. respirátor 

třídy min. FFP2 nebo nanoroušku. 

 

Ostatním studijním (maturitním) oborům vzdělávání skupin M a L, tj. oborům: 

 Nábytkářská a dřevařská výroba, ŠVP: Dřevostavby     (33-42-M/01); 

 Technická zařízení budov     (36-45-M/01); 

 Stavebnictví, ŠVP: Stavební obnova     (36-47-M/01); 

 Ekonomika a podnikání, ŠVP: Management ve sportu     (63-41-M/01); 

 Stavební provoz     (36-44-L/51); 

 Nábytkářská a dřevařská výroba, ŠVP: Dřevostavby     (33-42-L/51); 

 Podnikání     (64-41-L/51); 

zůstává výuka praxe ve stávajícím režimu, tedy v distanční formě. Žáci těchto studijních oborů 

mají i nadále možnost využít individuální konzultace po předchozí domluvě. 

 

Domov mládeže SOŠ Jarov bude v běžném režimu otevřen pouze pro žáky, kteří budou 

docházet na prezenční výuku odborného výcviku nebo praxe – viz předchozí informace. 

Příjezd na domov mládeže (chlapců i dívek) bude těmto ubytovaným žákům umožněn 

klasicky v neděli od 18:00 hodin. 

 

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

facebook. 

 

Mgr. Miloslav Janeček, v.r. 

ředitel školy 

 

V Praze dne 21. 4. 2021 

 


