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Milí studující, vážení rodiče, 

jistě bedlivě sledujete vývoj ve společnosti a s tím spojené rozvolnění opatření ve školách. Jsem rád, že máte 

možnost vykonat maturitní zkoušky téměř v původním režimu, byť s novými termíny. Tento víkend MŠMT vydalo 

důležitý dokument, který definuje možný způsob výuky a příslušná hygienická opatření. Touto zprávou 

bych Vás tedy rád seznámil s průběhem následujících týdnů. 

Otevření školy a příprava na maturitu od 11. 5. do 22. 5. 

Díky rozvolnění může probíhat prezenční výuka přímo ve škole. Jejím hlavním cílem bude příprava na úspěšné 

složení maturitní zkoušky. Ač zvládáte distanční výuku přes videokonference velice dobře, nynější způsob má své 

limity. Od pondělí 11. 5. bude pro Vaši třídu a třídu 3.ITZ otevřena škola pro specifickou prezenční výuku 

podle zcela nového rozvrhu, který bude zahrnovat maturitní předměty, a to v po – čt cca 2 - 5 hodin 

denně. Sledujte tedy Edupage, kde bude rozvrh vždy aktuální. Distanční výuka pro Vás bude k 10. 5. 

ukončena (kromě předmětu ZVS a VOS ve V4). Účast na prezenční výuce v těchto přípravných dvou týdnech 

není sice povinná, ale velmi ji doporučujeme. Ti, kteří jsou v rizikové skupině a nebudou moci do hodin 

docházet, se musí domluvit se spolužáky, aby jim informace předali. Vzhledem ke specifičnosti a náročnosti 

předmětů bohužel není v našich silách připravovat prezenční i distanční výuku zároveň, ačkoliv jsme si vědomi 

toho, že by to byla varianta patrně nejlepší. 

V Classroom budete mít brzy vyvěšen dotazník, pomocí kterého nám dejte do 7. 5. vědět, zda se 

prezenční výuky zúčastníte. Tyto informace potřebujeme pro úspěšné rozdělení skupin (ve třídě může být nově 

max. 15 žáků + učitel). 

Hygienická opatření 

Ve škole bude panovat řada přísných hygienických opatření, která však určitě zvládneme společně dodržovat. 

Vaší povinností je zajistit si na každý den min. 2 vlastní roušky a sáček na jejich bezpečné odložení. Po 

příchodu do školy bude také třeba dezinfikovat si ruce. Pokud nebude vyučující vyžadovat opak, lze si roušky 

na výuku ve třídě sundat, ve společných prostorech však nikoliv. 

Jsem v rizikové skupině? 

Pokud je někdo z Vás v rizikové skupině (její definici naleznete na stránkách školy v aktualitě "Nejčastější 

dotazy", má v podstatě 2 možnosti: 

1. zůstat doma a informace si zjišťovat u spolužáků, případně u učitelů, 

2. přijít do školy s podepsaným čestným prohlášením, které je ke stažení na našich stránkách nebo 

webu MŠMT (viz „Nejčastější dotazy“). V něm musíte podepsat, že víte o vymezení rizikové skupiny a že 

jste neměli v posledních 2 týdnech příznaky onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 

chuti a čichu apod.). 

  

http://stavebniskola.cz/aktuality/nejcastejsi-dotazy-k-prubehu-vyuky
http://stavebniskola.cz/aktuality/nejcastejsi-dotazy-k-prubehu-vyuky
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Způsob hodnocení za 2. pololetí 

Nově máme také pokyny k pravidlům hodnocení za 2. pololetí. Ve škole jsme zvolili variantu udělení známek na 

vysvědčení tak, jak jste byli zvyklí. Jediný rozdíl je v tom, že se výsledná známka může skládat ze 3 částí: 

- 1. část: z již udělených známek za 2. pol. před uzavřením škol (bude tvořit min. 51 % výsledné známky), 

- 2. část: z hodnocení práce a udělených známek během distanční výuky (karantény), 

- 3. část: případně i s přihlédnutím ke známce za 1. pololetí. 

Jednotlivé váhy těchto částí mají v kompetenci vyučující, může se tak stát, že je budete mít v řadě předmětů jiné. 

Vaše hodnocení se uzavře 18. 5. (klasifikační porada bude 20. 5.), vysvědčení dostanete pravděpodobně 

22. 5. 

Termíny maturit 

Ocitli jsme se v krajně nepříjemné situaci, protože ze strany MŠMT stále nemáme konkrétní termíny maturitních 

didaktických a přijímacích testů. Proto jsou následující termíny stále předběžné: 

- praktická maturita: 25. – 26. 5. 

- didaktické testy: 1. – 2. 6. (náš předpoklad) 

- ústní maturity: 8. – 11. 6. nebo 15. – 18. 6. (dle termínu přijímacích zkoušek) 

Možnost objednání oběda 

Ve školní jídelně se již opět vaří. Pro podrobnější informace (i ohledně možnosti ubytování) sledujte stánky 

www.dmvm.cz.    

Výzva 

Nynější způsob výuky je historická zkušenost, která se, věřím, nebude dlouho opakovat a Vy ji zvládáte skvěle. 

Přijměte proto prosím výzvu, kterou máme na sociálních sítích (IG a FB) a natočte krátké video. Spolu se 

studenty uděláme video, které bude pro nás všechny jedinečnou památkou. Předem díky za Vaše zapojení. 

Věřím, že i v této situaci zvládáte vše v mezích možností dobře, z naší strany bude jistě i nadále maximální snaha 

pomoci Vám k úspěšnému a důstojnému ukončení středoškolského studia. Stejně tak věřím, že i Vaše snaha 

bude vést stejným směrem. 

Držím Vám palce pro zdárnou přípravu, hodně zdraví a klidnou a racionální mysl. 

Mějte se hezky! 

Ing. Jiří Skalický  

ředitel školy 
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