TRIVIS – STŘEDNÍ ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNÍ
KARLOVY VARY, S.R.O.
IČO: 26325233

T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary

Zapsána dne 21.03.2001 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486

ROZHODNUTÍ
ředitele TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.,
č. 4/2021
ze dne 01.02.2021

ve věci

stanovení pravidel realizace distanční výuky od 01.02.2021
S ohledem na pokračující distanční výuku v období 2. pololetí školního roku 2020/021 tímto stanovuji
pravidla realizace distanční výuky:
1) Distanční výuka probíhá v souladu s aktuálním rozvrhem hodin. Online bude výuka probíhat ve
všech předmětech, a to takto:
 Maturitní předměty – ČJL, cizí jazyky, Právo, IZS – online výuka dle rozvrhu
 Matematika – online výuka dle rozvrhu
 Nematuritní předměty
o Předměty s hodinovou dotací 2 a více hodin týdně – 1x týdně dle rozvrhu –
konkrétní hodina pro online bude stanovena vyučujícím předmětu
o Předměty s hodinovou dotací 1 hodina týdně – 1x za 14 dní dle rozvrhu
 Výuka Tělesné výchovy nebude probíhat.
2) Distanční výuka v této podobě bude realizována pro 1. -3. ročník denního vzdělávání a pro 1.
ročník dálkového vzdělávání.
3) Jsou umožněny prezenčním způsobem individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden
pedagogický pracovník). Organizace konzultací je individuální a vždy po předchozím
schválení ředitelkou školy (žádá vyučující).
4) Žáci jsou ze zákona povinni se distanční výuky účastnit, tzn. plnit úkoly v termínech stanovených
vyučujícími jednotlivých předmětů.
5) Hlavní komunikační platformou pro distanční výuku je Google Classroom a Bakalář. Žáci jsou
povinni denně kontrolovat jednotlivé kurzy v Google Classroom a přehled domácích úkolů
evidovaných v Bakaláři.
6) Učitel je žákům k dispozici také pro konzultace k zadanému učivu a úkolům – pro každou třídu a
předmět je zřízena skupina na Messenger či Whatsapp. Po dohodě žáka a učitele je možná také
online /prezenční individuální konzultace.
7) Pokud se žák nemůže distanční výuky účastnit, omluví se nejdéle do 3 kalendářních dnů TU
(neplnoleté žáky omlouvá zákonný zástupce). Omluvu doručuje žák/zákonný zástupce nezletilého
žáka TU elektronicky (email, Bakalář).
8) Pokud žák neodešle v daném termínu zadaný úkol a neomluví se, bude posouzena jeho absence jako
neomluvená a úkol nehodnocen.
9) Odborné praxe neprobíhají.
10) Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez
omezení počtu sob stanoveného krizovým opatřením. Počet osob se řídí dle běžných předpisů pro
příslušné zkoušky.
11) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného
vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součást rámcového vzdělávacího
programu nebo akreditovaného programu. Výuka sebeobrany probíhá distanční formou.
Tel. + fax:

353 585 603

E-mail: vendulapusova@trivis.cz

Odůvodnění
--------------------------

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, dále pak v souladu
s „Informacemi k provozu škol a školských zařízení od 01.02.2021“ vydaného MŠMT ČR. Odborné praxe
nebudou až do odvolání realizovány.
V reakci na uvedené rozhodnutí KHS KK bylo přijato rozhodnutí ředitelky školy, kterým byla stanovena její
pravidla, kdy důraz byl dán především na maturitní předměty. Online výuka byla rozšířena také na
nematuritní předměty, avšak ve snížené hodinové dotaci, a to především s ohledem na připomínky
zákonných zástupců žáků a žáků samotných, kdy ne všichni žáci jsou vybaveni dostatečným měsíčním
objemem dat, tak aby mohla online výuka probíhat ve všech předmětech v rozsahu běžné prezenční výuky.
Omlouvání absence je nutné realizovat pouze při absenci na online výuce. Pro offline výuku (plnění
samostudia, referátů a domácích úkolů) není rozhodující, zda je žák vykoná v reálném čase rozvrhu hodin,
ale to zda jej odevzdá v daném termínu. Pro omluvu absence žáka je nutné přijmout také omluvu z důvodu
technických potíží – nemožnost připojení se na aktuální hodinu online či jiné technické potíže.

_________________________
Mgr. Vendula Pušová
ředitelka školy
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