21. týden

Přehled činnosti od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021

Obnovení výuky ve škole.



Maturitní obory – výuka bude probíhat podle rozpisu níže.
Tříleté učební obory se učí podle upravených rozvrhů jako dosud, avšak prezenční formou ve
škole.
Za organizaci OV a PRA zodpovídá pan Milan Surma.

MATURITY MZ 2021 - DT a povinné testování maturantů COVID-19
Testování Covid-19 - 24-05-2021 a 25-05-2021 6:00-8:00 maturanti v učebně č. 27.
Administrace zkoušek z MAT a ČJL ve třídách začíná od 8:00 hodin. K testování se můžete dostavit
od 6:00 do 7:35 hodin, ať máte dostatek času na přípravu ke zkoušce.
Administrace zkoušky z ANJ ve třídách začne od 13:30 hod. Testy před zkouškou z ANJ budou
probíhat od 12:00 do 13:00 hodin opět v učebně č. 27.
DOSTAVTE SE K TESTOVÁNÍ S DOSTATEČNÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM, AŤ STIHNETE
ZAČÁTEK ZKOUŠKY. NENECHÁVEJTE TESTOVÁNÍ NA POSLEDNÍ ČTVRTHODINU!
Ke zkouškám si můžete s sebou vzít pouze povolené pomůcky. Nezapomeňte si vzít také průkaz
totožnosti (OP). Používání mobilních telefonů je zakázáno. Telefony žáci před zkouškou odevzdají
zadávajícímu učiteli podle jeho pokynů.

Distanční a prezenční výuka ostatních ročníků maturitního studia
Distanční výuka žáci se učí z domova:
24-05-2021 – všechny třídy čtyřletého maturitního studia s výjimkou 2. A a 3. A, které mají výuku PRA.
25-05-2021 – všechny třídy čtyřletého maturitního studia s výjimkou 1. A – PRA a 2. MS - OV.
Prezenční výuka žáci se učí ve škole:
Od 26-05-2021. Vyučování podle rozvrhu.
Při zahájení vyučování proběhne první vyučovací hodinu testování žáků na Covid19. Testovat budou
vyučující první hodiny.

Poznámka:
1. Povinnost prodělat testování COVID-19 se netýká těch žáků, kteří doloží potvrzení pro
výjimku podle dřívějších informací do kanceláře školy paní A. Hanouskové.
2. Pro případ pozitivního výsledku testování nezletilých žáků je třeba odevzdat souhlas zákonného
zástupce žáka se samostatným odchodem žáka ze školy. Formuláře byly rozeslány žákům přes
Bakaláře. Vyplněné a zákonnými zástupci nezletilého žáka podepsané formuláře
odevzdají nezletilí žáci svému třídnímu učiteli při nástupu do prezenční výuky.

Zapsal: Nováček

