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Organizace výuky od 8. února 2021
Vzhledem k trvající epidemiologické situaci, opatřením vlády ČR a na základě doporučení MŠMT
stanovil ředitel školy tento pokyn k organizaci výuky v 2. pololetí školního roku 2020/2021:

Organizace výuky v maturitním ročníku
















Výuka v maturitních třídách bude na pracovišti Bílina od 8. února 2021 a na pracovišti
Most od 15. února 2021 probíhat dle upravených rozvrhů.
Všechny hodiny v rozvrhu budou převedeny na DVs. Žáci jsou povinni se těchto
hodin účastnit. V pravomoci jednotlivých vyučujících je možnost převést dle potřeby
některé hodiny na Dva. Tato úprava se může týkat jak celé třídy, tak vybrané skupiny
žáků.
Maturitní předměty ČJ, CJ budou vyučovány v režimu minimálně 3x týdně DVs.
Matematika a druhý cizí jazyk budou vyučovány v režimu minimálně 2x týdně DVS.
ZSV, IKT budou vyučovány v režimu min 1x týdně DVs.
Volitelné předměty budou vyučovány v režimu min 1x týdně DVs.
TV – nevyučuje se
Podle potřeb výuky a přípravy na maturitní zkoušku mohou vyučující navýšit počet
hodin DVs v jednotlivých předmětech až do celkové výše týdenního rozvrhu daného
předmětu. Tuto skutečnost zohlední současně omezením rozsahu úkolů zadávaných
jako DVa. O rozsahu výuky v následujícím týdnu informují vyučující žáky
prostřednictvím MS Teams, zároveň informuje ZŘŠ s předstihem (do pátku) a
zaznamená do ETK.
Uvedené podmínky platí pro všechny předměty do 16. března 2021 (5 týdnů) –
v tomto období je žádoucí probrat základní látku 4. ročníku dle ŠVP a uzavřít
klasifikaci žáků, kteří z předmětu nematurují (dle plánu práce STOP stav – 3. čtvrtletí).
Od 15. března do 30. dubna (7 týdnů) se výuky povinně účastní žáci pouze ve svých
maturitních předmětech, všichni ostatní dobrovolně a výběrově.
Klasifikace maturantů za druhé pololetí bude uzavřena 23. dubna 2021.
Maturitní zkoušku budou konat všichni žáci maturitního ročníku, kteří v 1. pololetí
školního roku 2020/2021 prospěli.
Žákům nehodnoceným stanovil ředitel školy termín pro doplnění klasifikace do
28. února 2021. Pokud tyto žáky nebude možné po tomto termínu hodnotit, stanoví
ředitel školy další termín pro jejich hodnocení do 30. 6. 2021 tak, aby mohli konat
maturitní zkoušku v podzimním termínu. Tito žáci pokračují ve výuce v neuzavřených
předmětech až do 30. 4. 2021.




Žákům, kteří neprospěli, stanoví ředitel školy termín komisionální opravné zkoušky do
30. 6. 2021 tak, aby mohli v případě úspěšného složení komisionální zkoušky konat
maturitní zkoušku v podzimním termínu.
Na základě žádosti zletilého žáka o dřívější termín komisionální opravné zkoušky
stanoví ředitel školy termín této zkoušky do 31. 3. 2021 tak, aby žák mohl v případě
úspěšného složení komisionální zkoušky konat maturitní zkoušku v jarním termínu.

Organizace výuky v ostatních třídách



Výuka bude probíhat beze změn distančním způsobem dle stávajících rozvrhů.
Veškeré změny budou vyučujícími s předstihem hlášeny ZŘŠ a uvedeny v suplování.

V Mostě dne 3. února 2021

Mgr. Karel Vacek
ředitel školy

