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Vyřizuje: Ing. Jana Rulcová
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Informace pro žáky a studenty vzhledem k situaci ohledně koronaviru COVID-19
Žáci a studenti naší školy,
Jistě s napětím sledujete situaci kolem šíření koronaviru COVID-19 a následná vyhlášená opatření,
určitě jste z dané situace velmi smutní. Ale nedá se nic dělat, přijatá opatření jsou nutná.
Naše škola je stejně jako všechny ostatní v republice do odvolání uzavřena, žáci a studenti nesmí do
budovy školy. To ale neznamená, že se přerušuje průběh vzdělávání.
Všichni žáci a studenti mají povinnost sledovat webové stránky školy, od učitelů posílané úkoly
k vypracování, zasílané studijní materiály, odkazy na studium a plnit zadané úkoly!!! Nejedná se
o prázdniny, ale o výjimečnou situaci
Jak se o úkolech pro Vaši skupinu dozvíte?
Jednotliví vyučující budou podle denního rozvrhu v době uzavření škol posílat úkoly jednak pomocí
mailů přes třídní učitele, ale také prostřednictvím programu Bakalář. Vy se do programu
dostanete pomocí kódu, který jste dostali od třídních učitelů a tam naleznete jednotlivé úkoly.
Pedagogové budou u některých zadání úkolů vyžadovat včasné odeslání hotových úkolů, v případě
studijních úkolů bude po ukončení uzavření škol kontrolována Vaše domácí příprava.
Určitě doporučuji vyhradit si čas během dne, který Vám nejlépe vyhovuje, a opravdu jej naplnit prací
do školy. Pokud byste neplnili zadané úkoly, projevilo by se to na běžné klasifikaci jako během výuky
ve škole. Snad nemusím zdůrazňovat, že takto probraná látka je důležitá pro konečné hodnocení 2.
pololetí, ale bude potřeba i k maturitám, ať už jste v jakémkoli ročníku.
Nejhorší a nejnáročnější situace bude u letošních 4. ročníků, tedy maturantů.
Praktické maturitní zkoušky, které jsou již rozjeté, budeme řešit podle pokynů MŠMT a podle nastalé
situace po odvolání uzavření škol. Zatím nemáme žádné informace. Určitě doporučuji začít pracovat
na písemné a PC prezentaci praktické zkoušky.
Termín písemných maturitních prací 8. a 30. 4. 2020 se zatím nezměnil, připravujte se svědomitě,
uvidíme, jak se situace vyvine.
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Dobu omezení pohybu obyvatel určitě využijte k četbě literárních děl, která jste si napsali do
seznamu četby k ústní maturitě z českého jazyka.
Všichni doufáme, že tato situace ohledně celosvětové pandemie bude brzy vyřešena a my se vrátíme
k běžné výuce, doženeme chybějící látku a ukončíme úspěšně školní rok i maturity.
Do té doby věřím, že k výuce současnou formou přistoupíte odpovědně a budete svědomitě plnit
zadané úkoly.
Sledujte naše webové stránky www.supsturnov.cz a snažte se dodržovat zásady nařízené státem. Jde o
zdraví Vás i Vašich blízkých.
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