Pokyn ředitele k výuce závěrečných ročníků ve II. pololetí 2020/2021 – maturitní obory
Hotelnictví a Cestovní ruch
V souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem
č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
vydává ředitel školy pokyn k výuce ve 2. pololetí školního roku 2020/2021.
 Rozvrh hodin bude přizpůsoben aktuálním epidemickým opatřením.
 Ve 2. pololetí se nebudou vyučovat v jednotlivých třídách tyto předměty:
4. A – FRA (2. CIJ); NEJ (2. CIJ), MAT, dále RUJ (3. CIJ) + NEJ (3. CIJ), pro žáky, kteří z daných předmětů
nematurují. TEV – ruší se pro všechny žáky třídy. PSY – výuka pouze 1 hodina týdně.
4. B – MAT, RUJ a NEJ (2. CIJ), CER a TEV – ruší se pro všechny žáky třídy. PSP - výuka pouze 1 hodinu
týdně.
4. C - MAT, NEJ (2. CIJ), pro žáky, kteří z daných předmětů nematurují. CER, TEV – ruší se pro všechny
žáky třídy. PSY – výuka pouze 1 hodinu týdně.
 S výjimkou uvedených předmětů jsou žáci posledního ročníku povinni účastnit se výuky v distanční
(prezenční) formě.
 Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce v řádném (jarním termínu) je úspěšné absolvování
1. pololetí nejpozději do 31. 3. 2021.
 Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce v náhradním (podzimním termínu) je úspěšné absolvování
1. pololetí nejpozději do 30. 6. 2021.
 Výsledek hodnocení ve 2. pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce.
 Na vysvědčení ve druhém pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve druhém pololetí,
ostatní kolonky budou proškrtnuty.
 Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou,
může požádat o opakování posledního ročníku bez ohledu na jeho hodnocení ve druhém pololetí.
Pokud bude žák opakovat poslední ročník, výsledky zkoušek maturitní zkoušky konané v jarním
zkušebním období 2021 se zrušují, a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této maturitní
zkoušky.
 Součástí pokynu je Metodika MŠMT k ukončování vzdělávání a ke konání MZ ve školním roce
2020/2021 a harmonogram výuky na 2. pololetí.

V Opavě dne 19. 2. 2021

Mgr. Martin Ruský
ředitel školy v. r.
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