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R O Z H O D N U T Í 

ředitele TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.,  

 
č. 6/2020 

ze dne 20.11.2020 

 

ve věci  

 

stanovení pravidel prezenční výuky žáků maturitních ročníků ode dne 

25.11.2020 

 
   

S ohledem na dokument MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení“ doručeného škole datovou 

schránkou dne 20.11.2020 stanovuji tímto následující: 

 

1) Od 25.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků a žáků při praktickém vyučování 

a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků. 

2) Prezenční výuka pro žáky závěrečných ročníků povinná. 

3) Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál „Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a 

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. 

4) Provozní opatření: 

 Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku po 

celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné 

ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost 

alespoň 2 metry od všech osob. 

 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. 

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 

v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

 Vyučující ve třídě zajistí pravidelné větrání tříd – v délce alespoň 5 minut během každé 

přestávky a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut. 

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin se 

neslučují, ani jinak neprolínají). 

 Příchody a odchody tříd do a ze školy budou organizovány tak, aby nedocházelo ke kontaktu 

mezi žáky z různých tříd. (viz poznámka u rozvrhu hodin). 

 Výuka tělesné výchovy neprobíhá. 

 Výuka sebeobrany probíhá – žáci nemusí při hodině sebeobrany nosit roušku. 

 Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve škole nebo na pracovištích 

fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem 

vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a 

podmínkách jeho konání. Na pracovišti uvedených osob se na praktické vyučování mohou 

vztahovat další pravidla pro příslušné provozy a činnosti. Praktické vyučování nebude dočasně 

realizována, pokud to omezení na 20 žáků nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti 

v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.  
5) Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem 

ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách 

(https://bit.ly/36ili3W). 

https://bit.ly/3lr1PEU
https://bit.ly/36ili3W
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6) Sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. 

7) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat 

podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 

pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření). 

8) V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje 

zaměstnance protiepidemického odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.  

 

O d ů v o d n ě n í 

--------------------------    

 

Omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon spočívá 

dle rozhodnutí KHS Karlovarského kraje č. 4/2020 ze dne 30.09.2020 v zákazu osobní přítomnosti žáků a 

studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách podle školského zákona. V souladu 

s rozhodnutím MZ a MŠMT je ode dne 25.11.2020 povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků. 

Odborné praxe jsou povoleny stejným opatřením shora uvedeným dle výše uvedených podmínek. 

 

V reakci na uvedené dokumenty MZ a MŠMT bylo přijato rozhodnutí ředitelky školy, kterým byla stanovena 

pravidla prezenční výuky žáků závěrečných ročníků.  
 

 

         _________________________ 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 

 


