
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instrukce ředitele pro individuální konzultace v odborném výcviku 
žáků, kteří by měli končit studium MZ nebo ZZ v jarním termínu 2021 

 
Z důvodu velké nedostatečnosti přípravy žáků k praktickým zkouškám v rámci 
MZ a ZZ, v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 26. 2. 2021, č. 200, bod 3d, škola 
umožní žákům individuální konzultace v odborném výcviku dle těchto pravidel: 
 
1.  Individuální konzultace je ze strany žáka dobrovolná. Pokud žák potvrdí svůj   
zájem, očekává se jeho účast s výjimkou nečekané omluvitelné absence. 

2. Individuální konzultace probíhají po dobu, kdy není umožněna prezenční 
výuka v odborném výcviku. 

3. Individuální konzultace se umožňuje žákům, u kterých je pravděpodobná 
účast na zkouškách v jarním termínu. Pro žáky, u kterých je pravděpodobná 
účast na zkouškách až v podzimním termínu, bude příprava nabídnuta 
v srpnu 2021. 

4. Individuální konzultace probíhá striktně formou jeden žák - jeden učitel - 
jedno pracoviště. 

5. Při individuální konzultaci používají jak učitel, tak žák, předepsané krytí nosu 
a úst, dle potřeby používají desinfekci na ruce (příchod, odchod, použití WC aj.). 

6.  Individuální konzultace se účastní jen žáci a učitelé, kteří nejsou v karanténě 
nebo nevykazují příznaky onemocnění COVID - 19, nebo nemají 
diagnostikováno onemocnění COVID -19. 

7.  Škola zasílá žákům, účastnícím se individuální konzultace, minimálně jeden 
den předem, v systému Bakaláři potvrzení pro kontrolu státních orgánů. 

8. Žáci nesmí vytvářet před, během i po individuální konzultaci v areálu 
praktického vyučování skupiny (2 a více osob) s jinými žáky na individuální 
konzultaci. 



 

9. Učitel odborného výcviku se intenzivně věnuje zejména zrychlenému 
probírání témat, které měli žáci absolvovat při uzávěře prezenčního vyučování 
odborného výcviku v období 1. - 3. měsíce 2021 a případně oživování témat, 
které jsou součástí praktické zkoušky při MZ nebo ZZ. Předmětem individuální 
konzultace není hodnocení výkonu žáka. 

10. Individuální konzultace probíhají podle aktualizovaného rozpisu vydaného 
vedením školy. V době od 7:00 - 13:30 s 30ti minutovou přestávkou v 10:00 hod. 
Žáky o termínech informují třídní učitelé. 

 
 

 
V Kuřimi 3. 3. 2021 
 
 
 

Ing. Vojtěch Novotný 
                                                                                                            ředitel  
 
 


