
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 

Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

 

Opatření k provozu školy od 14.10. – 23.10.2020 

Vážení rodiče, milí žáci,   

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 a na základě porady se zástupci pro odborný 

výcvik a porady s učiteli odborného výcviku v Domažlicích Vám chci sdělit organizační pokyny 

pro následující období: 

1. Od středy 14. 10. 2020 přechází celá škola (teorie i odborný výcvik) na distanční formu 

výuky. Základním rozvrhem pro výuku nadále zůstává rozvrh hodin platný od 1. 9. 2020.  Základní 

platformou pro komunikaci a distanční vzdělávání je Microsoft Teams. I na odborném výcviku žáci 

prokazují účast na distančním vzděláváním přihlášením se na úvodní videokonferenci. Výuka 

odborného výcviku distančním způsobem trvá čtyři šedesátiminutové hodiny s přestávkami 

stanovenými učiteli odborného výcviku. 

2.  Činnost domova mládeže je k 14. 10. pozastavena. Platba za domov mládeže bude krácena a 

přepočítána dle skutečných noclehů, které ubytovaný využil. Vnitřní prostory domova mládeže 

budou dezinfikovány. 

3. Školní jídelna v Domažlicích a ve Stodě činnost nepřerušila, primárně však bude 

zabezpečovat stravování pro zaměstnance. Školní jídelna zajišťuje i nadále stravování, a to takto: 

Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního 

stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci 

pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Je povoleno, aby žáci a 

zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách školní jídelny. Škola bude i nadále 

postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České 

republiky. 

4. Provoz školy v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020:  

- podle usnesení vlády je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na 

vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1 

stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.  

Dne 28. 10. 2020 je státní svátek. Ve dnech 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. 

5.  Pokud budete potřebovat na SOU Domažlice vyřídit neodkladné záležitosti (jako je např. 

žádost, potvrzení o studiu pro úřady, …) domluvte se nejprve telefonicky nebo mailem 

s třídním učitelem.  

V akutních případech potvrzení o studiu vydává: v Domažlicích paní Eva Kinzlerová, telefon: 

379 410 620, nebo napište na e-mail: eva.kinzlerova@soudom.cz .  



S žádostmi, různými dotazy apod. se obracejte na: Mgr. Lenka Volkmannová: Telefon: 379 410 

623, nebo napište na e-mail: lenka.volkmannova@soudom.cz. 

 

V akutních případech potvrzení o studiu vydává ve Stodě Mgr. Alena Sedláčková, telefon: 

607 848 315, nebo napište na e-mail: alena.sedlackova@soudom-stod.cz. Na Mgr. Alenu 

Sedláčkovou se obracejte s žádostmi a různými dotazy. 

 
Žádám žáky o důslednost a svědomitost při distančním studiu. Škola má v těchto případech 

dle zákona povinnost přejít na tuto formu výuky a žák má povinnost se touto formou vzdělávat. 

Aktivita vaší práce se vyhodnocuje průběžně v období jednoho týdne, absenci, její omluvu posuzuje 

třídní učitel. Na třídního učitele se obracejte i tehdy, pokud existují objektivní důvody, které brání 

plnit zadané úkoly a činnosti, vyplývající z distanční výuky.   

Kolegy žádám o určitou míru tolerance a respektování individuálních podmínek, které 

musí řešit žáci při domácí přípravě a činnostech, spojených s distanční formou výuky. Je nutné 

dodržet základní obsahovou náplň ŠVP, především s důrazem na předměty, které jsou obsahem 

maturitních a závěrečných zkoušek.   

Nadále sledujte dění prostřednictvím médií, Microsoft Teams a webu.   

Se srdečným pozdravem   

Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice 

V Domažlicích 13.10.2020 
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