
Dodatek k uskutečnění praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Na základě dotazů rodičů a zákona o jednotném přístupu k žákům a studentům ředitelka školy 
rozhodla takto:

Žáci, kteří mají obavy z nakažení koronavirem COVID-19 při splnění praktické maturitní zkoušky od
11. 5. do 29. 5. 2020 (cesta do Turnova a zpět, ubytování), a zároveň mají prostředky k tomu, aby
práci dokončili  v domácím prostředí (materiál,  nástroje, stroje, technologie), mohou po konzultaci
s dílenskými učiteli práci dokončit doma.

Znamená to, že takoví žáci si vyzvednou rozpracovanou maturitní práci v pondělí 11. 5. 2020 ve svých
dílnách  ve  škole  a  domluví  se  s dílenskými  pedagogy  na  dalším  postupu.  Práci  budou
BEZPODMÍNEČNĚ VŠICHNI odevzdávat nejpozději v pátek 29. 5. 2020, dokončenou, žádnou úlevu při
hodnocení mít nebudou.

Pokud  nebudou  mít  takoví  žáci  k dispozici  nějakou  technologii,  mohou  se  telefonicky  domluvit
s dílenským učitelem na příjezdu a dokončení práce. Musí být ale opravdu s  pedagogem domluveni,
musí dodržovat všechna platná nařízení, včetně čestného prohlášení o bezinfekčnosti.

Tito žáci už nejspíš nebudou moci požádat o ubytování na domově mládeže, protože bude již obsazen
od 11. 5. 2020, přednostně budou ubytováni žáci na celou dobu práce v  dílnách. Domov mládeže
nebude otevřen o víkendech, stravování také nemůžeme zajistit. 

Jak již bylo jednou v předcházejícím dokumentu řečeno, kdo neodevzdá práci nejpozději 29. 5. 2020,
nebude  z praktické  maturitní  zkoušky  hodnocen,  práci  bude  muset  dokončit  v jarním  termínu
školního roku 2020/2021. Pouze drobné dokončovací  práce by mohly být dodělány po konzultaci
s dílenským učitelem v přípravném týdnu na konci srpna 2020. V případě dokončení práce by připadal
podzimní termín dokončení maturitní zkoušky.

U  žáků,  kteří  budou na  maturitním  díle  v rámci  PMZ pracovat  doma,  nebudou  mít  žádné  úlevy
vzhledem  k dokončení  a  hodnocení  úrovně  díla,  protože  pro  dokončení  v dílnách  byla  splněna
všechna nařízení, která se musí dodržovat.

Zároveň musí být zaručeno a čestným prohlášením ztvrzeno, že se jedná o práci žáka a nikoho jiného.
V případě zjištění opaku by práce byla hodnocena jako podvod a známkou nedostatečný.

Desky na písemnou prezentaci si žáci 4. ročníků budou moci vyzvednout 29. 5. 2020 při odevzdání
svých děl.

Doporučuji všem, aby zvážili svou neúčast v dílnách, může se stát, že bude chybět nějaký materiál,
technologie, určitě bude scházet i konzultace s dílenským učitelem.

K pozdě odevzdané nebo nedokončené práci se nebude přihlížet ani v případě, že žák již byl přijat na
VŠ a potřebuje mít maturitu. K rozhodnutí přistupujte s tou největší zodpovědností.

Svou neúčast v dílnách a ubytování na DM nahlaste do středy 29. 4. 2020 svým třídním učitelům, ti
informaci předají vedení školy, domovu mládeže a dílenským učitelům.

Pro ostatní platí striktní dodržování bezpečnostních nařízení vlády a vedení školy. Pokud budou tato
nařízení porušovat, budou okamžitě z dílen nebo z domova mládeže vyloučeni.

V Turnově 23. 4. 2020 Ing. Jana Rulcová


