
 

 

Pokyn ředitele školy 

k provozu školy od 26. 4. 2021 do odvolání 
     V Mladé Boleslavi, 21. 4. 2021 

          Na základě rozhodnutí a manuálů MŠMT ředitel školy stanovuje následující pravidla organizace 

vzdělávání pro období od 26. dubna 2021. 

Všechny osoby vstupující do školy musí mít respirátor FFP2 nebo nano roušku srovnatelné kvality 

nasazené na ústech a na nosu.  Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo má příznaky nemoci COVID-19. 

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí nejprve jít na testování do testovací místnosti. Žáci, kteří jdou 

na odborný výcvik, mají testovací místnost v učebně č. 29., žáci maturitních tříd PG4 a ISO4 mají 

testovací místnost v učebně č. 32. Zaměstnanci se testují na sekretariátu. V případě potřeby je možné 

využít obě testovací místnosti. 

Všichni testovaní postupují přesně podle pokynů testovacích týmů. Na výsledek testu čekají na chodbě rozsazeni 

na lavičkách podle žlutých značek. Po oznámení negativního výsledku mohou odejít na příslušné místo – dle 

rozpisu. Žáci a učitelé se testují v pondělí a ve čtvrtek (případně první následující den pobytu ve škole). 

Nepedagogičtí pracovníci se testují vždy v pondělí. Proto je jejich pobyt na pracovišti v pondělí nezbytně nutný.  

Domovy mládeže – od 26. 4. bude otevřený DM v ulici Boženy Němcové. Příjezd na DM bude realizován vždy 

v pondělí, každý z žáků půjde nejdříve na test do školy, teprve po otestování bude možné být na DM. Testování 

– vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žákům bude vystaveno potvrzení, které na DM předloží. Služby DM zajišťují: 

Sobotková, V. Dvořáková, Jenčíková.   

Testovat se žák/zaměstnanec nemusí, pokud předloží originál příslušného potvrzení (je po dvou očkováních, 

prodělal Covid-19 v období do 90 dnů, má platný test ze schváleného zdravotnického zařízení) v testovací 

místnosti, o čemž bude proveden zápis. Kopie dokladu bude založena.  

Každý vedoucí testovacího týmu určí, kdo z týmu bude dohlížet na testované, kdo z týmu bude dělat zápis o 

testování. Do příslušného sešitu budou zanesení všichni testovaní (jméno, příjmení, obor). Pokud se bude test 

opakovat, musí být o tomto učiněn zápis.  

Pokud bude někdo z testovaných pozitivní, nesmí pokračovat na konzultaci, okamžitě odchází z budovy 

školy, ihned také kontaktuje svého obvodního lékaře a jde na PCR test. O výsledku testu neprodleně 

informuje třídního učitele / ředitele školy. Další postup koordinuje ředitel školy, případně jím pověřená 

osoba. Sekretariát školy kontaktuje ihned rodiče a vysvětlí mu další postup.  

Fyzické konzultace tříd ISO4 a PG4 – třídní učitelé koordinují požadavky žáků, ti osloví příslušného učitele, který 

následně kontaktuje ZŘŠ p. Beneše, a ten požadavek zadá do tabulky, pokud je termín volný. Konzultace je 

třeba domlouvat nejpozději ve čtvrtek - na následující týden.  

Všechny přítomné osoby dodržují aktuálně platná pravidla. Zejména 4R – respirátory, rozestupy, 

rozum, ruce (mytí a dezinfekce). Žáci nesundávají respirátory ani o přestávce. Pokud se potřebují 

nadýchat, najíst, napít, využijí k tomu venkovní prostory školy – nikomu v naší škole nebude bráněno 

v potřebě odejít na čerstvý vzduch.  

Obědy ve školní jídelně SPŠ je potřeba si elektronicky přihlásit – žáci i zaměstnanci.                        
Platí stejný čas obědů pro naši školu jako v září. 
 



 

 

 
 
 

Vchod do školy – zadní. 

Testování vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den pobytu ve škole po tomto dni. 

 

Pondělí – učebny č. 29 a 32 

Čas: 5:50  6:00 6:20 7:40 7:50 8:00  8:10      9:50 10:50 11:00  

Hofmanová, Reslová       Klíma, Horylová   Susková  Jakubišinová                      

Úterý – učebny č. 29 a 32 

Čas: 7:40 8:00 10:50  

Palička, Hofmanová  Klíma, Susková   Sýkorová       Pospíšilová 

Středa – učebny č. 29 a 32 

Čas: 7:40 8:00 10:50  

Hofmanová, Klíma             Sýkorová  Pospíšilová   

Čtvrtek – učebny č. 29 a 32 

Čas: 5:50  6:00 6:20 7:40 7:50 8:00  8:10      9:50 10:50 11:00  

Hofmanová, Reslová,   Klíma, Horylová   Sýkorová  Jakubišinová  

Pátek – učebny č. 29 a 32 

Čas: 7:40 8:00 10:50  

Hofmanová, Povšíková      Susková  Pospíšilová 

V případě potřeby (například onemocnění někoho z testovacích týmů) budou zařazeni další učitelé. 

  

Časy znamenají zahájení testování, je třeba být připraven v učebně 29 nebo 32 alespoň o deset minut dříve. 

Zaměstnanci se po příchodu do školy ihned hlásí na sekretariátu školy, na testování nastupují vždy 
v pondělí a ve čtvrtek. Žáci i zaměstnanci dodržují ve škole všechna nařízení MZdr a MŠMT.  
  
Nikdo ze zaměstnanců a žáků nevstupuje do jiných prostor, než je nezbytně nutné.   
 
Maturitní třídy ISO4 a PG4 – rozpis bude aktualizován do tabulky – viz poslední strana dokumentu. 

 
Všichni učitelé ihned po ukončení konzultace kontaktují paní uklízečku, aby mohla být ihned 
provedena dezinfekce prostor. Zajišťují pravidelné větrání učeben dvěma okny – na začátku hodiny, 
uprostřed hodiny a o přestávce – vždy nejméně 10 minut. Upozorňuji, že je potřeba zajistit okna proti 
rozbití špalíčky.  
 

Všichni testovaní žáci po otestování obdrží pásek s datumem testování, který mají po celou dobu 

pobytu ve škole. 

 



 

 

 

Rozpis konzultací a odb. výcviku dle skupin předmětů ISO4 a PG4 – nelze měnit, nelze vyžadovat další!                                                                

PO  Jazyky + ČJL         8:00 – 13:30 

ÚT  Odborné PG        8:00 – 13:30 

ST  Odborné PG        8:00 – 13:30 

ČT  OB4 – všichni žáci (Musilová – Slezák – Kamenická) - 63 8:00 – 13:30 

Pátek    OB3 – všichni žáci (Musilová – Slezák) - 57   8:00 – 11:30 

Žáci PG4, kteří projevili o konzultace zájem: 

Hudební výchova – 15 lidí 
Jiřenová, Vildová, Klacková, Machová, Lisá, Hložková, Svatá, Hejduková, Müllerová, Elsnerová, 
Prášilová, Plavecká, Ditrichová, Malochová, Miartusová 

Dramatická výchova – 18 lidí 
Kelymanová, Vildová, Plavecká, Ditrichová, Staňková, Macháčková, Malochová, Miartusová, 
Hložková, Lisá, Hejduková, Koštířová , Svatá, Machová, Prášilová, Müllerová, Elsnerová, Jiřenová 

Výtvarná výchova – 4 lidi 
Klacková, Plavecká, Lisá, Koštířová 

Tělesná výchova – 19 lidí 
Kelymanová, Prášilová, Svatá, Jiřenová, Miartusová, Plavecká, Hložková, Macháčková, Elsnerová, 
Hejduková, Machová, Ditrichová, Lisá, Koštířová, Müllerová, Klacková, Staňková, Vildová, Lupoměská 

Angličtina – 10 lidí  
Koštířová, Klacková, Lisá, Plavecká, Kelymanová, Hložková, Svatá, Vildová, Elsnerová, Hejduková 

Třídní učitelka z těchto žákyň vytvoří 6 členné homogenní skupiny.  

 

Rozpis vyučovacích bloků a testování:     Testování v 7:30, 7:45,  8:00 

1. blok 8.00 – 9.30  2. blok 10.00 – 11. 30  3. blok 12.00 – 13.30 

Učebna pro jednotlivé skupiny: 

Skupina č. 1  21     Skupina č. 2  49 (DV) 

Skupina č. 3  48     Skupina č. 4  61 

Dále k dispozici tyto učebny: TĚLOCVIČNA, HUDEBNA.  Upozorňuji, že není možné využívat žádné jiné prostory!  

 

Toalety - dívky: 

ISO4 – 4. patro PG4 – přízemí u hlavního vchodu CU – u dílen  PE – 2. patro u schodiště 

AR3, AR2 – toalety u CML   AR1 – 4. patro                                                                                                                     

Toalety – hoši: v prvním patře, v prostoru smí být vždy jeden žák 

 

Prosím všechny žáky a zaměstnance, aby dodržovali časové rozpisy. Předem děkuji. 



 

 

 

ROZPIS ODBORNÉHO VÝCVIKU 

NA LICHÝ TÝDEN – platný od 26. 4. 2021 

CU3   6.00 – 11.00   cukrářská dílna Mincbergerová test v   5:50 

CU3 11:00 – 16:30  cukrářská dílna Nováková  test v 10:50 

 

PRO3   7:00 testování škola Karmelka  Zítková, Zaplatílková, Brejtrová 

 

PE3    6:00 – 11:00  pekárna  Karešová  test v   6:00 

PE3  11:00 – 16:30  pekárna  Dubová  test v 11:00 

 

ARA3   6:30 – 14:00  CML   Dědková  test v   6:20 

 

AR1   8:00 – 13:30  51   dle rozpis níže  test v   8:00 

AR1 pondělí - Svobodová, úterý – Dajčová, středa a čtvrtek - Šimon, pátek – Povšíková 

 

OB3   8:00 – 11:30  57    dle rozpisu níže test v 7:40 

Dvouhodinové bloky - Musilová, Slezák, (8:00 – 9:30, 10:00 – 11:30) 

 

OB4   8:00 – 11:30   63   dle rozpisu níže test v 7:40 

Dvouhodinové bloky - Musilová, Slezák, Kamenická (8:00 – 9:30, 10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30) 

 

Všichni žáci musí přijít na testování přesně na čas! Nikdo z žáků se ve škole nezdržuje mimo 

určené časy.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ROZPIS ODBORNÉHO VÝCVIKU 

NA SUDÝ TÝDEN – platný od 3. 5. 2021 

CU1   6.00 – 11.00   cukrářská dílna Nováková  test v   5:50 (4 žáci na K) 

CU2 11:00 – 16:30  cukrářská dílna Mincbergerová test v 10:50 

 

Karmelka   4 žáci cukráři  Zítková, Zaplatílková, Brejtrová (ž test ve škole) 

 

PE1    6:00 – 11:00  pekárna  Dubová  test v   6:00 

PE2  11:00 – 16:30  pekárna  Karešová  test v 11:00 

 

ARA2   6:30 – 14:00  CML   Dědková  test v   6:20 

 

OB3   8:00 – 11:30  57    dle rozpisu níže test v 7:40 

Dvouhodinové bloky - Musilová, Slezák, (8:00 – 9:30, 10:00 – 11:30) 

 

OB4   8:00 – 11:30   63   dle rozpisu níže test v 7:40 

Dvouhodinové bloky - Musilová, Slezák, Kamenická (8:00 – 9:30, 10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30) 

 

Všichni žáci musí přijít na testování přesně na čas! Nikdo z žáků se ve škole nezdržuje mimo 

určené časy.  

 

3. – 7. května   PROJEKTOVÝ TÝDEN – distanční výuka neprobíhá – bude představeno 

6 projektů, ze kterých si každý žák bude vybírat 3-4 projekty. Projekty budou představeny 

nejpozději 28. 4. 2021. Končící ročníky budou mít specifickou práci zaměřenou na MZ a ZZ. 

3. – 7. května  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 


