
Ţákyně a ţáci, 

zasílám Vám informace k postupnému zahajování výuky na naší škole. 

1.   Od 11. 5. 2020 dle rozvrhu proběhnou konzultace a individuální výuka ţáků závěrečných 

ročníků k jejich přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. V různých dnech se budou 

scházet skupiny ţáků 4.B (tým M) a ţáků 3.A, 3.D a 3.E (tým Z).  Vedoucí týmu M (příprava 

pro maturitní zkoušky) je jmenován Ing. Havlas a vedoucí týmu Z (příprava pro závěrečné 

zkoušky) je jmenován Ing. Repáň. Do 5. 5. 2020 určí konkrétní rozvrh. Vzdělávací aktivity 

budou zejména pro stěţejní předměty. Ve skupině můţe být max. 15 ţáků, jeden v lavici, dle 

pokynů učitele roušku. Téţ budou po skupinách do patnácti ţáků zorganizovány třídnické 

hodiny. Škola bude vybavena potřebnými desinfekčními a ochrannými pomůckami.  

2.   Od 11. 5. 2020 bude zahájena výuka autoškoly. Na webových stránkách bude uveřejněn po 5. 

5. 2020 rozpis jízd. 

3.   Maturitní a závěrečné zkoušky proběhnou v měsíci červnu. Termíny budou upřesněny včetně 

hygienických poţadavků. Řešíme některé změny, např. praktické maturitní zkoušky budou 

bez přítomnosti rodičů. Téţ ústní zkoušky budou probíhat bez přítomnosti veřejnosti.  

4.   Od 1. 6. 2020 bude v omezených podmínkách realizováno praktické vyučování. 

Předpokládáme odborný výcvik v malých skupinkách v určených dnech. Další ţáci druhých 

ročníků Zahradník a Zemědělec – farmář by realizovali OV v rámci prázdninové praxe. 

5.   Ţáci před zahájením této výuky se musí prokázat čestným prohlášením o bezinfekčnosti sebe i 

spolubydlících ve společné domácnosti. Téţ s sebou mít roušku. 

6.   Od 8. 6. 2020 budou otevřeny knihovny a ţáci mají moţnost vyuţít literaturu k povinné četbě 

či internet zdarma. 

7.   Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno. Forma klasifikace bude sdělena MŠMT. 

8.   Provoz školní jídelny bude upřesněn v souladu s hygienickými poţadavky, které má vydat 

MZ. 

9.   I nadále se věnujte výuce na dálku. 

  

Děkuji všem ţákyním a ţákům, kteří se aktivně zapojují do výuky on-line. Vyzývám několik 

zbylých jednotlivců, aby se téţ zapojili nebo se svými třídními učiteli nebo vedením školy 

řešili své případné problémy. 

                Přeji Vám pevné zdraví. Uţívejte si téţ jarního sluníčka. 

  

Ing. Vratislav Morava 

ředitel  


