Informace k mimořádnému opatření k uzavření škol
Vážení rodiče a žáci,
dnes 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, jímž zakázalo osobní
přítomnost žáků středních škol při vzdělávání. Opatření platí do odvolání.
SLEDUJTE PROSÍM SVOU ŠKOLNÍ DATOVOU SCHRÁNKU A WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY, na kterých Vás
budeme informovat o dalším postupu.
Opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a také praktického
vyučování, tedy odborného výcviku, učební a odborné praxe našich žáků na pracovištích sociálních
partnerů.
Od středy 11. března 2020 do odvolání bude tedy naše škola pro žáky všech forem vzdělávání
uzavřena. Všichni učitelé budou využívat již zavedených nástrojů „distančního vzdělávání“, tedy
studijní zóny školy.
Denní forma vzdělávání: V každém vyučovacím předmětu bude vždy nejpozději v pondělí uvedeno
učivo, studijní a další materiály včetně domácích úkolů apod. k danému týdnu vyučování dle školního
vzdělávacího programu.
Dálková forma vzdělávání: V každém vyučovacím předmětu bude vždy nejpozději v pondělí uvedeno
učivo, studijní a popřípadě další materiály pro konzultaci daného vyučovacího předmětu. Prosím
sledujte obsah studijní zóny všech vyučovacích předmětů, které v tomto školním roce navštěvujete.
Kombinovaná forma vzdělávání: Všichni vyučující budou s žáky komunikovat prostřednictvím studijní
zóny školy bez omezení. Denní část vzdělávání (prezenční hodiny ve škole) nebude do odvolání
probíhat.
Všichni vyučující jsou všem žákům školy k dispozici pouze na mobilních telefonech a emailech, a to
v pracovní dny mezi 8:00 a 12:00 (emailové a telefonní kontakty jsou uvedeny v osobní zóně)
Centrum studijní podpory a studijní oddělení školy bude pro žáky školy k dispozici pouze telefonicky
a e-mailem, a to od 8:00 – 16:00.
Zároveň tímto oznamuji, že jsem změnil termín hodnocení v náhradním termínu (tzv. doklasifikace) za
1. pololetí do 30. dubna 2020. Do odvolání není možné dopisovat testy v Centru studijní podpory.
Všem žákům školy nařizuji povinnost sledovat webové stránky školy, školní datovou schránku a studijní
zónu. V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte Centrum studijní podpory.
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