
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci! 
 
Již několik týdnů trvá nouzový stav a vzdělávání probíhá netradiční formou. Chtěla bych vás 

touto cestou informovat o situaci ve školství a konkrétně v naší škole. 
 
Jsme škola pro žáky od první třídy po maturitní ročník. Prostřednictvím zástupců ředitelky 

školy pro jednotlivé budovy a druh školy byli pedagogové informování o doporučení ministerstva 
školství k tzv. distanční výuce. Zdařilo se prostřednictvím třídních učitelů doručit informace rodičům 
a zákonným zástupcům našich žáků.  

Za základ pro komunikaci uvnitř i vně školy byly doporučeny třídní emaily, Komens 
(gymnázium) a Teams (s jejich využíváním jsme počítali od září 2020 pro celou školu). Dále jsme kvůli 
jednoduššímu zavedení distanční výuky doporučili ke komunikaci se žáky takový způsob, na který byli 
třídní učitelé, další pedagogové a žáci dosud zvyklí. Postupně jsme sjednotili způsob a čas zadávání 
úkolů žákům.   
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 
 

Vážení rodiče, děkuji vám za podporu a spolupráci, za připomínky a náměty. Vyhlášení 
nouzového stavu a průběh pandemie se odrazily v životě nás všech. Jak v životě osobním, tak 
profesním. I my pedagogové jsme museli přijmout tuto výzvu a den ze dne ji řešit. V současné době 
sledujeme dosavadní průběh vzdělávání, vyhodnocujeme, budeme na zjištěná data reagovat a včas 
vás informovat. 

 
Minulý týden zveřejnil ministr školství HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI 

ŠKOLSTVÍ. Pro naši školu jsou důležitá dvě data 11. 5. a 25. 5. 
 

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních 
škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní 
a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.  

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na 
vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany 
rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných 
příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 
 
Maturitní zkoušky 

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Po 
konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko 
bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit 
je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve 
zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 
neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Nově 
přijatý zákon totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, 
bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří 
vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat 
komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také. 
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 
 
Přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 
14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní 
termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, 
a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška 
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proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka 
a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro 
vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem 
výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat 
i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí 
MŠMT. 
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym 

 
Rádi bychom vám dali nějaké bližší informace, ale bohužel je sami nemáme. V tuto chvíli 

vyčkáváme na jasnější instrukce a přemýšlíme nad možnými variantami květnového dění. 
Ministerstvo slíbilo zveřejnit do konce dubna manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další 
podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. 

 
 Sledujte prosím web školy a další obvyklé informační kanály, kde vám budeme zpřístupňovat 

nejnovější informace. V případě problémů, nejasností apod. se prosím obracejte na třídní učitele 
vašich dětí, ostatní pedagogy, kteří jsou vám nejblíže a mohou reagovat bezprostředně na vaše 
připomínky a podněty. Samozřejmě jsou k dispozici kontakty na vedení školy (ředitelku školy, 
zástupce ředitelky školy). 

 
S pozdravem 

 
       Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy 
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