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Z usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020, č.1022 o přijetí krizového opatření 
vyplývá: 

Vláda  

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 
hod. 

mimo jiné 

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním 
a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, 
s výjimkou 

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; 

- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti; 

- praktických škol jednoletých a dvouletých. 

Nově tedy včetně praktické výuky (včetně praktické výuky vykonávané na pracovištích 
fyzických nebo právnických osob) i žáků plnících povinnou školní docházku. 

Studenti tedy nemohou vykonávat odbotnou praxi. 

Nezbytné je, aby se studenti řídili nařízením zřizovatele školy, neboť dle zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení je hejtman kraje oprávněn mimo jiné jim nařídit v době nouzového 
stavu pracovní činnost či výpomoc. Za tím účelem jsme povinně poskytli zřizovateli data 
studentů 2. a 3. ročníků. Žádáme tímto studenty, aby se aktivně zapojili do potřebných pracovních 
činností, popřípadě vykonávali dobrovolnickou činnost. Obě aktivity budou proti potvrzení 
pracoviště následně zohledněny a započteny do hodin odborné praxe. 

Dle vzdělávacího programu musí všichni studenti absolvovat předepsaný počet hodin 
odborné praxe. Uvědomujeme si, že za stávající problémové situace naplnit tuto povinnost 
nebude jednoduché. Apelujeme proto na všechny studenty, aby využili každou možnost vykonávat 
pracovní činnost či výpomoc, popř. dobrovolnictví a takto naplnili hodiny odborné praxe. 



Pokud student bude vykonávat pracovní činnosti či výpomoc, popř. se rozhodne zapojit do 
dobrovolnické činnosti, informuje svého vedoucího OPS. 

Předmět Orientace v sociální síti v současné době nemůže být vykonáván. Vyučující předmětu 
u denní formy studia tedy zadá studentům samostudium z webových stránek příslušné organizace. 
Studenti dálkové formy studia mají možnost naplnit požadavky předmětu do konce ledna 2021. 

vedení VOŠS 


