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  Odborné učiliště Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč                                   
 

 

Příkaz ředitele č. 9/2020 
 

k organizaci výuky od 7. prosince 2020 

V návaznosti na Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 

upravuji organizaci výuky na OU Kelč: 
 

o Zůstává povolena osobní přítomnost žáků Praktické školy dvouleté na výuce ve škole dle 

platného rozvrhu 

o Zůstává povolena povinná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků na veškeré výuce 

ve škole, tj. teoretických předmětů i odborného výcviku. 

o Zůstává povolena povinná osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole při odborném 

výcviku. 

o NOVĚ: u teoretického vyučování 1. a 2. ročníků se přechází na režim rotační výuky (střídání 

teoretické výuky ve škole a dálkové výuky) dle následující tabulky:  

 

Organizace výuky na OU Kelč od 7. prosince 2020 

TÝDEN 

Odborný výcvik ve škole/ 

na pracovišti 

Odborný výcvik ve škole/ 

na pracovišti 

Teoretická výuka ve škole 
Teoretická výuka dálkově/ 

doma 

od 7. prosince 2020 

1. a 2. ročník Zahradnické práce  1. a 2. ročník Zámečnické práce 

1. a 2. ročník Pečovatelské služby 1. a 2. ročník Zednické práce 

1. ročník Prodavačské práce 2. ročník Prodavačské práce 

od 14. prosince 2020 

1. a 2. ročník Zámečnické práce 1. a 2. ročník Zahradnické práce  

1. a 2. ročník Zednické práce 1. a 2. ročník Pečovatelské služby 

2. ročník Prodavačské práce 1. ročník Prodavačské práce 

od 21. prosince 2020 

1. a 2. ročník Zahradnické práce  1. a 2. ročník Zámečnické práce 

1. a 2. ročník Pečovatelské služby 1. a 2. ročník Zednické práce 

1. ročník Prodavačské práce 2. ročník Prodavačské práce 

od 4. ledna 2021 

1. a 2. ročník Zámečnické práce 1. a 2. ročník Zahradnické práce  

1. a 2. ročník Zednické práce 1. a 2. ročník Pečovatelské služby 

2. ročník Prodavačské práce 1. ročník Prodavačské práce 

 

o Ubytování na internátě školy je umožněno tehdy, když mají žáci povinnou výuku ve škole.  

o Veškerá výuka jak ve škole (prezenční), tak i vzdálenou formou (distanční) je POVINNÁ a pro 

neúčast platí pravidla omlouvání dle školního řádu! 

  



 

MONETA MB Praha    IČO    ID datové schránky 

1600104-764/0600    00843318   dzqwjbn 

 

 

o Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák a jeden učitel). Termíny konzultací 

domluví s žáky třídní učitel nebo příslušný vyučující. 

o Organizace výukových prostor  - teoretická výuka hlavní budova, odborný výcvik na školních 

pracovnách a smluvních pracovištích. Případné změny vyučující včas upřesní na školním 

facebooku nebo telefonicky. 

o Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole a na internátě 

dle platných hygienických pravidel. 

o Pokud dojde ministerstvem zdravotnictví ke změně mimořádných opatření, bude upravena i 

výše uvedená tabulka a informace zveřejněny na webu školy. 

 

 

 

 

 

 

 V Kelči 3. 12. 2020       Mgr. Renata Ryšková 

          ředitelka 


