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Covid 19 - aktuálně od 25. 11. 2020 

Dne 25. 11. 2020 byla nákaza zjištěna u dvou žákyň ze třídy 4 AZA, které byly 
přítomny na odborné praxi v nemocnici, ve škole nebyly.  Do karantény byla 
umístěna jedna žákyně – test negativní, ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 27. 11. 2020 byla nákaza zjištěna u studenty ze třídy 3 SOP, která nebyla 
přítomna ve škole. Ostatní studenti se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 2. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u studenty ze třídy 2 DVS, která nebyla 
přítomna ve škole. Ostatní studenti se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 8. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u studenty ze třídy 3 DZZ, ve škole byla 
naposledy 4. 12. 2020. Ostatní studenti se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 8. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 4 ZDL, ve škole byla 
naposledy 27. 11. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 10. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 1 AZT, ve škole byla 
naposledy 4. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 11. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 4 CZM, ve škole byla 
naposledy 3. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 13. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 2 BZA, ve škole byla 
naposledy 9. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 14. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u studenta ze třídy 3 DZZ, ve škole byl 
naposledy 10. 12. 2020. Ostatní studenti se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 14. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 4 AZA, na odborné praxi 
mimo školu, ve škole byla naposledy 9. 12. 2020. Do karantény byla umístěna jedna 
žákyně. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 15. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u 2 žákyň ze třídy 4 CZM, na odborné praxi 
mimo školu, ve škole byly naposledy 4. 12. 2020. Do karantény byli umístěni dva 
žáci. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 15. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 1ZDL, ve škole byly 
naposledy 7. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 15. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 1 AZT, ve škole byla 
naposledy 11. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  
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Dne 17. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 4 CZM, ve škole byla 
naposledy 4. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 18. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 2 APS, ve škole byla 
naposledy 17. 12. 2020. Ostatní žáci se vyučují dle platného rozvrhu.  

Dne 19. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 2 LAA, ve škole byla 
naposledy 14. 12. 2020.  

Dne 20. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 4 CZM, ve škole byla 
naposledy 4. 12. 2020, poté na souvislé praxi.  

Dne 20. 12. 2020 byla nákaza zjištěna u žákyně ze třídy 2 LAA, ve škole byla 
naposledy 14. 12. 2020.  

 

Všechny ostatní třídy se vyučují dle platného rozvrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


