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Informace pro žáky k výuce od 16.3.2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
Již od 11. 3. 2020 je škola všem žákům uzavřena. Tento stav platí až do odvolání a týká se také
dálkového studia a vzdělávání dospělých. Níže přikládám co nejpřehledněji ty nejdůležitější
informace k organizaci výuky a dalším otázkám.
Způsoby a hodnocení výuky
-

Výuka je zajištěna na dálku ve formě, kterou stanoví daný učitel, nejčastěji vypracováním
úkolů zadaných na email nebo do Bakalářů
Každý žák bude za svou práci hodnocen, známky budou započítávány do průběžné klasifikace
Komunikace mezi žákem a vyučujícím probíhá skrze třídní email nebo Bakaláře, výjimku tvoří
videokonference nebo jiná forma nahrazující přímou výuku
Pokud vyučující nerozhodne jinak, úkoly mají formu týdenních prací, bez ohledu na počet
vyučovaných hodin
Odborná praxe v době uzavření školy neprobíhá, a to včetně oboru Kuchař-Číšník
Žáci 4. ročníku OA musí po návratu školy do běžného režimu, kromě vypracování úkolů,
počítat v maturitních předmětech i s absolvováním tzv. „připouštěcího testu“, který ověří
znalosti získané během přípravy z domova a samostudia. Toto písemné zkoušení bude
závazné pro klasifikaci žáka. Podobný „připouštěcí test“ může ve vybraných předmětech
proběhnout také u třídy U3A.

Informace k povolené absenci, doplňování N a maturitním/závěrečným zkouškám
-

-

Vzhledem ke zkrácení školního roku bude žákům tolerována vyšší absence, než stanovených
25 %. Výše absence bude určena na základě délky trvání uzavření škol
Doplňování klasifikace bude znovu možné po otevření školy. Do té doby se na N mohou žáci
připravovat. Pro všechny žáky s N bude po návratu do školy připraven formulář k prodloužení
klasifikace, který schválí ředitelka školy.
Žáci končících ročníků prosím průběžně sledujte aktuální informace o maturitní zkoušce ZZK,
a to jak na webu školy, tak na stránkách Cermatu

Bohužel nemáme a nemůžeme poskytnout informace o tom, kdy bude škola opět otevřena. Do té
doby Vás žádáme nejen o trpělivost, ale také o zodpovědné využití Vašeho volného času. Respektujte
prosím doporučení vlády a dbejte na hygienu a prevenci.
S pozdravem
Mgr. Václav Švepeš, Ph.D., v.r.
zástupce ředitelky školy
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Co dělat když…
-

Jsem nemocná/ý
o Pokud bude žák nemocný, pošle třídnímu učiteli omluvenku od lékaře nebo
z omluvného listu, aby bylo zřejmé, že nemůže všechny úkoly v daném týdnu
vykonat. O náhradní práci nebo o datu k doplnění zadané práce rozhodne vyučující
daného předmětu. Pozor, žák, který je nemocný má klasickou absenci, stejně jako
v případě, kdyby nechodil do školy.

-

Nevím přístupové údaje
o Přístupové údaje do Bakalářů, třídního emailu a Edubase má k dispozici třídní učitel.
Na vyžádání Vám je předá

-

Nechápu zadaný úkol nebo potřebuji poradit
o Kontaktuji vyučujícího, který Vám vše jistě rád přiblíží. Prosím myslete na to, že
vyučující by Vám měl být k dispozici max. 8 hod. denně, nikoliv 24 hodin.

-

Nesplním zadanou práci
o Neodevzdání zadaného úkolu znamená hodnocení známkou 5. Pokud je žák
nemocný, je hodnocen známkou N. V obou případech platí pravidla pro doplňování a
opravování prací

-

Chci si některou práci opravit
o Pokud si chcete úkol opravit, postupujte po dohodě s vyučujícím. Vzhledem
k velkému množství prací, které musí vyučující za týden zpracovat, ovšem nebude
možné dané úkoly opravovat opakovaně. Vyučující také může navrhnout jinou formu
opravy, například rozšířenou práci v dalším zadaném úkolu

