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Připravili jsme pro Vás další přehled 
nejčastěji kladených otázek, na které 

se nás ptáte

Pokud zde náhodou nenajdete odpověď na otázku, která 
Vás zajímá, nezapomeňte, že jsme tu pro Vás každý všední 

den od 09:00 do 14:00 
na e-mailové adrese sou@skoda-auto.cz

nebo na telefonu 326 817 191

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav 
www.sou-skoda.cz, www.facebook.com/sou.skoda, #skodaakademie
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Jakým způsobem bude pokračovat online výuka v následujících týdnech?
Od 27.04.2020 budeme realizovat změny v online výuce. První změnou je, že budeme vyučovat
v pevném čase 08:00 – 14:15, přičemž od:
08:00 - 11:35 online výuka (dle vyučovacích předmětů)
11:35 - 12:30 oběd (polední přestávka)
12:40 - 13:25 konzultace (možnost pro žáky kontaktovat vyučující pomocí emailu/telefonu/skypu)
13:30 - 14:15 webináře (odborné přednášky pro žáky)
Druhou změnou je zrušení zasílání emailových pozvánek. Žáci se budou přihlašovat do online hodiny 
pomocí odkazu u jednotlivých pedagogických pracovníků. Seznam s odkazy bude dostupný na 
webu školy. Hypertextový odkaz na seznam pedagogických pracovníků bude rozeslán hromadným 
emailem na všechny žáky školy.
A poslední změnou je, že od 29.04.2020 budeme vyučovat pravidelně všechny třídy dle nového 
rozvrhu (ve výše uvedených časech), který bude dostupný na webových stránkách školy.

Online výuka bude pokračovat dle školních vzdělávacích plánů. Tudíž, pokud má žák
technické vybavení je povinen se účastnit výuky od 08:00 do 14:15 hodin.

Pro nástup na provozní praxi ve ŠKODA AUTO si syn na základě žádosti školy 
zařídil výpis ze své zdravotní dokumentace. Výpis má omezenou časovou 
platnost, prohlídku u firemního pracovního lékaře již nestihl z důvodu uzavření 
škol. Jak máme dále postupovat?
Doporučujeme na základě konzultace s útvarem pracovního lékařství, aby žáci 
požádali svého praktického lékaře pouze o dodatek k poslednímu výpisu, zda se 
zdravotní stav nějak změnil (změny významné pro posouzení zdravotní způsobilosti 
k práci). Platnost zdravotnické dokumentace by neměla být starší než tři měsíce.

Jakým způsobem bude řešena / nahrazena a jak vyhodnocena 
praktická část výuky?
Praktická výuka, res. odborný výcvik se bude v době uzavření škol žákům 
vyučovat distanční formou, resp. online výukou s využitím aplikace Skype. 
Zahájení online výuky v odborném výcviku plánujeme na 29.04.2020 a to 
každý pracovní den v pravidelných časech dle rozvrhu, který bude 
dostupný na webových stránkách školy. Žáci budou vstupovat do online 
výuky pomocí hypertextových odkazů, které budou dostupné na 
webových stránkách školy u každého pedagogického pracovníka školy.

Jsem žák školy. Kdy si můžu vyzvednout své osobní 
věci ze šatní skříňky ve škole? 
Z důvodu uzavření škol není umožněn žákům vstup do 
školy. O případném termínu otevření pro žáky vás 
budeme informovat prostřednictvím emailů, popř. 
webových stránek.


