Informace pro žáky posledních ročníků SŠ a VOŠ
1) Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020


Vysvědčení za čtvrtý ročník obdržíte v prvním týdnu konzultací. Pokud se konzultací
účastnit nebudete, bude Vám vysvědčení zasláno doporučeně poštou.



Hodnocení na vysvědčení se oproti předešlým rokům nemění. Výjimkou je hodnocení ve
2. pololetí stupněm „nedostatečný“ nebo „nehodnocen(a)“. Takové hodnocení bude
nahrazeno slovem „prospěl(a)“.

2) Maturitní zkouška


Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené
žáky. Ročník formálně ukončí všichni (úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné
nebo maturitní zkoušky)



Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní
přítomnosti žáků na středních školách.



Ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk
a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.



Praktické zkoušky se budou konat v tyto termíny:





3)

IT4
EP4
VP4

21. a 22. května 2020
21. a 22. května 2020
od 19. do 21. května 2020

Termíny ústních zkoušek budou včas zveřejněny.

Závěrečná zkouška
 Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce žáka, který je žákem posledního ročníku
střední školy oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou . Ročník formálně ukončí
všichni (úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné zkoušky)
 Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní
přítomnosti žáků na středních školách.
 Termíny jednotlivých částí ZZ (pokud se nezmění současná situace)
Písemná část:
1. 6. 2020 (pro oba obory)
Praktická část:
2. 6. – 8. 6. 2020 – pro KC
3. 6. – 4. 6. 2020 – pro Z
Ústní část:
plánováno 12. 6. 2020 – pro Z (bude včas upřesněno)
plánováno 16. 6. 2020 – pro KC (bude včas upřesněno)

4) Konzultace
 Od 11. 5. 2020 jsou umožněny žákům posledních ročníků středních škol dobrovolné
konzultace, které budou pouze přípravou na maturitní a závěrečnou zkoušku.


Rozpis konzultací a rozdělení do skupin najdete v příloze



Konzultace probíhají ve dnech PO, ST, PÁ od 8:00 do 11:35 (ST OV pro KC – od 7:00)
Složení skupin se nesmí měnit, dovoleny jsou skupiny max. 15 osob.



Pro žáky ubytované na domově mládeže bude otevřen od 11. 5. 2020 internát. S pravidly,
které bude nutné dodržovat, vás bude mailem informovat paní Plavcová.

5) Pravidla během konzultací


Do budovy školy je možné vstupovat POUZE hlavním vchodem!



Před školou dodržujte 2 metrové odstupy. Neshlukujte se!!!



Při vstupu do budovy vám bude změřena teplota. Odevzdáte čestné prohlášení, které je
součástí přílohy (ČP vytiskněte, vyplňte a podepište). Do budovy nebude povolen vstup
bez roušek a lidem s teplotou vyšší než 37,3 °C.



S sebou mějte alespoň 2 ks roušek a igelitový sáček, kam použitou roušku vložíte



Po vstupu do budovy se odejdete do učebny, kdy probíhá vaše konzultace. Nebudete se
přezouvat!



Konzultace budou probíhat ve třídách podle rozpisu. Zbytečně nechoďte po škole.
Návštěvy žáků z jiných tříd jsou zakázané.



Mezi konzultacemi jsou 15ti minutové přestávky. Během nich musíte mít na ústech roušku,
stejně tak při pohybu po škole mimo učebny.



V době konzultací máte zajištěn obědy. Obědy je nutné objednat vždy nejpozději do
čtvrtka na následující týden. Na první týden je třeba objednat jídlo nejpozději ve středu
6. 5. 2020.



DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ HYGIENY, NIKDE SE NESHLUKUJTE!

Informace pro studenty 3. ročníků VOŠ
1. Hodnocení letního období školního roku 2019/2020
Zkouškové období a následné ukončení období bude probíhat ve standardních termínech, daných
Harmonogramem, organizaci zkoušek zajistí vyučující dle pokynů, které dostali.
2. Absolutorium
Proběhne v termínech daných Harmonogramem, proběhne obvyklým způsobem pro všechny
přihlášené k absolutoriu, za dodržení hygienických pokynů.

3. Konzultace
 Od 11. 5. 2020 jsou umožněny studentům posledních ročníků vyšších odborných škol
dobrovolné konzultace, které budou pouze přípravou na zkoušky a absolutorium.
 Rozpis konzultací a rozdělení do skupin najdete na Sborovně, budete informováni VSS.
 Konzultace probíhají ve dnech PO, ST, PÁ od 8:00 do 11:35, stejně tak zkoušky.
Povoleny jsou skupiny max. 15 osob.
4.












Pravidla během konzultací a zkouškového období
Do budovy školy je možné vstupovat POUZE hlavním vchodem!
Před školou dodržujte 2 metrové odstupy. Neshlukujte se!!!
Při vstupu do budovy vám bude změřena teplota. Odevzdáte čestné prohlášení, které je
součástí přílohy (ČP vytiskněte, vyplňte a podepište). Do budovy nebude povolen vstup bez
roušek a lidem s teplotou vyšší než 37,3 °C.
S sebou mějte alespoň 2 ks roušek a igelitový sáček, kam použitou roušku vložíte
Konzultace budou probíhat ve třídách podle rozpisu. Zbytečně nechoďte po škole. Návštěvy
žáků z jiných tříd jsou zakázané.
Během přestávek musíte mít na ústech roušku, stejně tak při pohybu po škole mimo učebny.
V době konzultací máte zajištěny obědy. Obědy je nutné objednat vždy nejpozději do čtvrtka
na následující týden. Na první týden je třeba objednat jídlo nejpozději ve středu 6. 5. 2020.
Ve zkouškovém období s ohledem na provoz školy (PO, ST, PÁ od 8:00 do 11:35), vždy když
půjdete na zkoušku, budete pouštěni do budovy vždy jen v celou hodinu!!! Pokud někdo bude
mít zkoušku v 8:30, musí tedy přijít už na 8:00, pokud tak neučiní, bude vpuštěn do budovy až
v 9:00. Vpuštěni budete pouze za splnění výše zmíněných bodů těchto pravidel.
DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ HYGIENY, NIKDE SE NESHLUKUJTE!

