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Nařízení ředitele č. 03-2020/2021 
k rozhodnutí KHS Ústí n.L-. – zákaz osobní přítomnosti žáků SŠ, VOŠ 

 
 

Ředitel školy 
 

n a ř i z u j e: 
 

1. Na základě rozhodnutí KHS Ústí n. L. do s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. 

do 18. října 2020 do 23:59 hod zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů SŠ a VOŠ.     

O opětovném zahájení výuky Vás budeme informovat prostřednictvím 

www.skolaonline.cz – sledujte ROZVRH online. 

 

2. Veškerá komunikace mezi žáky, studenty, pedagogy, zákonnými zástupci a vedením školy 

bude probíhat online v systému www.skolaonline.cz. 

 

3. Studium bude probíhat online – DISTANČNÍ VÝUKOU – dle metodiky MŠMT z 23.9.2020 

 METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ – platformy: 

o Tahák SŠ, VOŠ  (www.office.com) 

o výukové materiály, žák, student má k dispozici v elektronické podobě: 

 UČEBNICE – stěžejní učebnice k výuce po celý školní rok 

 VÝPISKY K TÉMATŮM – prezentace, nebo jiná forma na tematický okruh 

 VÝUKOVÁ VIDEA – názorná videa pro pochopení probraného učiva 

  PRACOVNÍ LISTY - úkoly pro procvičování žáky 

 ZÁZNAMY VIDEÍ – z distanční výuky pedagogů předmětů. Každý pedagog 

je povinen nahrávat výuku pro potřeby opakování učiva žáků a pro případ 

kontroly nadřízených orgánů. 

o Muška SŠ, VOŠ (www.office.com)  

 Podpůrné vzdělávací materiály, knihy, beletrie atd. 

o ŠKOLAONLINE.CZ (www.skolaonline.cz)  

 Intranetové prostředí žáka a studenta pro přehled studijních výkonů, 

hodnocení, testování a realizaci domácích úkolů. 

 METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ – platforma online konzultací: 

o TEAMS  

 online hodiny výuky distančního vzdělávání s video záznamy, 

 konzultační prostředí žáků a studentů   
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 METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ  

o VÝUKOVÉ HODINY: 

 Předměty maturitní – stanovena 2 hodiny povinné online výuky, další 

hodiny jsou nahrazeny konzultacemi, domácími pracemi, online testy, 

samostudiem s podporou výukových materiálů viz výše. 

 Předměty NEmaturitní – stanovena 1 hodina povinné online výuky, další 

hodiny jsou nahrazeny konzultacemi, domácími pracemi, online testy, 

samostudiem s podporou výukových materiálů viz výše. 

 Předměty výchovné – TEV – bude hodnoceno pouze za dobu kontaktní 

výuky. 

o KLASIFIKACE: 

 Zbývající bodové hodnocení od 5. 10. 2020 určené pro 1. čtvrtletí (do 

6.11.2020 tj. 4 týdny), bude rozděleno následovně: 

 Z každého předmětu výuky bude stanoven 1 domácí úkol, nebo test 

na 1 týden výuky 

 Podle počtu zbývajících týdnů budou poměrně body rozděleny 

s ohledem na realizaci čtvrtletních prací v termínu od 2. -6.11.2020. 

 

4. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME 

 a. Omezit veškeré návštěvy veřejných prostor, společenských a sportovních akcí 

 s vyšší koncentrací osob. 

 b. Dodržovat hygienická pravidla a chránit zdraví sebe i svého okolí. 

 c. Při výskytu příznaků onemocnění kontaktovat svého lékaře případně KHS 

 (Krajskou hygienickou stanici). 

 
 
Platnost: dnem vydání         
  
      
V Litoměřicích 2. října 2020       
 

 Mgr. Miroslav Pokorný 
ředitel školy 
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