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ORGANIZACE VÝUKY SŠUP OD 25. 11. 2020 (PES SŠUP) 

OPATŘENÍ Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 

STŘEDNÍ ŠKOLY  
Prezenční výuka čtvrtých ročníků a třídy 3. N. probíhá dle platného rozvrhu. 
 
Distanční výuka předmětů s převahou teoretického obsahu pro 1. – 3. ročník 
maturitních oborů a třídy 1. N a 2. N probíhá dle zadání a pokynů vyučujících. 
 
Předměty s převahou praktických činností pro 1. – 3. ročník maturitních oborů budou 
vyučovány dle zadání a pokynů vyučujících. 
  
K O N Z U L T A C E 
U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou 
umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický 
pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 
 
Odborný výcvik všech žáků strojírenských oborů probíhá dle platného rozvrhu 
prezenčně dle zadání a pokynů učitelů odborného výcviku. 
 
Zápisy do třídní knihy budou provedeny v běžném režimu dle platného rozvrhu výuky. 
 
Pro žáky v prezenční formě výuky platí školní řád v plném rozsahu. 
 

OCHRANA 
NOSU A ÚST 

Ochrana nosu a úst je pro zaměstnance a žáky povinná ve všech prostorách školy a 
společných prostorách domova mládeže. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, 
aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako 
ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje 
vzdálenost alespoň 2 metry od žáků. 

VĚTRÁNÍ 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. 

HOMOGENITA 
V SŠ 

Homogenita třídy a oboru je zajištěna organizací výuky. 

STRAVOVÁNÍ Pro žáky vzdělávající se formou distanční výuky je odběr stravy ze školní jídelny možný 
pouze do jídlonosičů ve vymezeném prostoru jídelny.  
Žáci, kteří jsou vzděláváni v prezenční výuce se stravují dle platných pravidel a 
organizačních opatření. 
Zaměstnanci školy se stravují dle platných pravidel a organizačních opatření. 
Výdej obědů pro cizí strávníky je umožněn pouze do jídlonosičů ve vymezeném prostoru 
jídelny. 

VSTUP A POHYB 
TŘETÍCH OSOB 
V PROSTORÁCH 
SŠUP 

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců školy nebo školského zařízení), je 
umožněn pouze v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných 
případech. Návštěvy jsou povinny se ohlásit na sekretariátě školy nebo vychovatele ve 
službě a řídit se pokyny určených pracovníků. 

ZKOUŠKY Přijímací zkoušky na střední školy se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání 
těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). 

OSTATNÍ Všem žákům školy ubytovaným v domově mládeže, kteří se vzdělávají v prezenční formě 
výuky je umožněno ubytování od úterý 24. 11. 2020 od 18 hodin. Do plateb bude 
zahrnut pouze skutečný počet dnů ubytování. 
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