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ZÁŘÍ 2020
Změny v novém školním roce
Noví pedagogové
Mgr. Ivan Dušek
Mgr. at Bc. Jiří Hána
Ing. Jan Jakeš
Mgr. Jana Morávková
Mgr. Petr Požárek
Ing. Petr Šimek
Ing. Václav Vávra

učitel ANJ
učitel MA, FY
učitel ST, SS, TK, KPP, CRS
Učitelka MA, FY
učitel TV, CHE
učitel EL, AT, PRA, EMc, PRAN
Učitel TK, ST, KM

Noví nepedagogičtí pracovníci
Bc. Šárka Krištofová

administrativní pracovnice

Pedagogové, kteří odešli do důchodu, případně na jiné pracoviště
-

Mgr. Antonín Duda
Mgr. František Landa
Ing. Věra Pakandlová
Ing. Ĺudovít Strelka
PaedDr. Zuzana Šinknerová

Mgr. Kristýna Pelikánová odešla na mateřskou dovolenou.

1. 9. 2020 – Zahájení školního roku
V úterý 1. 9. 2020 proběhlo zahájení školního roku 2020/2021. Studenti přišli do školy v 8:00 h a ve
třídách strávili čtyři vyučovací hodiny, během kterých je přivítali třídní učitelé a následně je seznámili
s dokumenty školy – např. se školním řádem. Proběhlo také proškolení v BOZP a informování o aktuální
situaci a hygienických opatřeních ve škole i v jídelně vzhledem k riziku koronavirového onemocnění.
Na začátku školního roku si situace vynutila používání roušek pouze v jídelně. Ve škole je studenti
i učitelé mohli volit podle svého uvážení.

1. 9. 2020 – Zřízení elektronické školní pokladny
Studenti byli informováni o novém, bezhotovostním způsobu placení, tj. o existenci elektronické školní
pokladny na naší škole – Školní program. Nutné je, aby se rodiče do pokladny zaregistrovali a následně
zaslali určitý obnos finančních prostředků, ze kterých pak budou hrazeny např. učebnice a různé
doprovodné školní aktivity.
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1. 9. 2020 – Schůzky s rodiči 1. ročníků
Rodičovské schůzky pro nové první ročníky byly uspořádány 1. 9. 2020 od 16:00 h. Na schůzkách se
rodiče dozvěděli všechny důležité informace o chodu školy i o aktuální situaci. Byly jim předány
přístupové kódy k systému Bakaláři. Rovněž byly předány informace o ISIC kartách, o doporučené
literatuře a dalších pomůckách, které jsou potřebné ke studiu na škole.

2. 9. 2020 – Burza učebnic
2. 9. 2020 proběhla burza učebnic. Pod vedením Ing. Dany Paurové byla uspořádána v tělocvičně
SPŠSE.

4. 9. 2020 – Setkání absolventů
V pátek 4. 9. 2020 proběhlo od 15:30 h ve sborovně naší školy setkání absolventů SPŠSE. Setkání se
zúčastnili mnozí učitelé a také 30 bývalých studentů školy. Akce začala videoupoutávkou, která bude
používána k propagaci školy. Po úvodním slovu ředitele školy následovala krátká prohlídka školy, dílen,
laboratoří a dalších učeben. Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním a příjemným rozhovorem
absolventů s přítomnými vyučujícími.

4. 9. 2020 – Divadelní představení Saturnin se zájemci z řad maturantů
Dne 4. září 2020 vyrazili zájemci z řad maturantů do letního kina Háječek na divadelní představení
Saturnin.
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O divadelní zpracování tohoto humoristického románu Zdeňka Jirotky se postarala Marešova divadelní
společnost. Představení se studentům – až na drobné problémy se zvukem – moc líbilo! Bylo to hezké
zakončení léta a zároveň pohodové zahájení nového školního roku.

Studenti si díky představení zároveň upevnili znalosti z frazeologie – jazykovědné disciplíny, kterou
zrovna v září opakovali na hodinách češtiny. Akce byla organizovaná Mgr. Mirkou Kováříkovou.

7.–9. 9. 2020 – Dny pro Světlušku
Pod vedením Mgr. Tomáše Bicana se vybraní studenti a studentka ze třídy 2.SA zúčastnili veřejné
celostátní sbírky pro nevidomé „Světluška“ (Ondřich J., Ondřichová D., Šantrůček Z., Vačkář L.).

9. 9. 2020 – Podzimní maturity
Ve středu 9. 9. 2020 se uskutečnily ústní podzimní maturity. Zkoušeny byly předměty, ve kterých
studenti na jaře neuspěli, tj. AU, EN, ES, ČJ, SS, SN. Vždy se jednalo o zkoušky opravné.
Vzhledem k hygienickým opatřením měli studenti i členové maturitní komise roušky.

10. 9. 2020 – On-line rodičovská schůzka
Na 16. hodinu dne 10. 9. 2020 byla naplánovaná on-line rodičovská schůzka uskutečněná přes účty
studentů v MS Teams. Rodiče se zúčastnili v hojném počtu. Po úvodním slovu ředitele školy k aktuální
situaci při začátku školního roku byl ponechán prostor pro dotazy rodičů, který byl plně využit.
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10. 9. 2020 – První příspěvek na Instagramu SPŠ SE
SPŠ SE si nově založila účet na Instagramu.
Kromě školního webu www.spssecb.cz a facebookového profilu https://www.facebook.com/spssecb
se tak stala instagramová stránka https://www.instagram.com/spsse_cb/ další možností, kde mohou
studenti i veřejnost sledovat nejrůznější aktivity, které ve škole probíhají.

14. 9. 2020 – Nová hygienická opatření
S ohledem na jednání s KHS nařídil ředitel školy s platností od 14. 9. 2020 tato hygienická opatření:
Pokud není vzdálenost mezi žákem a vyučujícím větší než 2 m, musí mít žák roušku. Pro KHS jsou takto
vymezeny první 2 řady lavic. Proto budou buď první 2 řady neobsazené, nebo budou mít žáci v těchto
lavicích roušky. Pokud je to možné, lze posunout lavice tak, aby vzdálenost od katedry byla větší než
2,5 m. Pokud vyučující nařídí roušky pro celou třídu, budou mít roušku všichni žáci. Povinnost nosit
roušky stále platí ve společných prostorách školy.

14. 9. 2020 – Přednáška Energie, budoucnost lidstva
Na naší škole opět probíhala přednáška z oblasti energetiky, kterou zajistila agentura Hejl Servis, s. r. o.,
Praha, pod patronací ČEZ. Přednášku pro své studenty ze třídy 2.EB zorganizovala Ing. Alena
Schandlová.
Přednášku, jejíž součástí byly zajímavé pokusy s radioaktivitou, vedl pan Tomáš Hejl a Ing. Marek Sviták,
mluvčí Jaderní elektrárny Temelín. Studenti získali globální pohled na energetiku v současném světě.
Část přednášky byla věnována i bezpečnosti elektráren.
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23. 9. 2020 – Školení MS Teams pro zájemce z řad učitelů
Dne 23. 9. 2020 proběhlo praktické školení k MS Teams, které bylo určeno pro zájemce z řad učitelů.
Úvodu k aplikacím Office 365 se ujal ředitel školy. Účastníci školení se dozvěděli zajímavé informace
o možnostech využití např. OneDrive či Forms. Poté dostaly slovo Mgr. Pavlína Šustrová a Mgr. Ludmila
Petržalová, které nejprve předvedly práci v MS Teams z pohledu učitele a z pohledu studenta, následně
pak provedly přítomné účastníky praktickými úlohami v MS Teams. Učitelé si zkusili založit vlastní tým,
přidat člena, vložit zadání úkolu, opravit ho a mnoho dalšího. Po školení jim byla zaslána praktická
příručka, aby si mohli mnohé vyzkoušet ještě v pohodlí domova.
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23. 9. 2020 – Zveřejnění nabídky kroužků pro školní rok 2020/2021
Dne 23. 9. 2020 byla na školním webu zveřejněna nabídka kroužků pro tento školní rok. Volnočasové
aktivity vedené pracovníky školy jsou pro naše žáky zdarma. Žáci mohou letos vybírat z následující
nabídky:

Název kroužku

Termín

Frekvence kroužku

Vyučující

Matematika na PC

ST 13:45-14:45 h

Jednou za 2 týdny

Jan Helm

Francouzský jazyk

ST 14:10-14:55 h

Týdně

Pavlína Šustrová

Italský jazyk

Dle možností zájemců

Týdně

Alena Ducháčková

Německý jazyk

Dle možností zájemců

Týdně

Alena Ducháčková

Týdně

Mirka Kováříková

Jednou za 2 týdny

Michal Vondrášek

Španělský jazyk
Merkur

PO,
v rozmezí 12-16:00 h
PO, ev. ST,
13:30-14:00 h

Psaní na klávesnici

PÁ 13:15-14:00 h

Týdně

Pavlína Šustrová

Kroužek PLC

Dle lektora

Týdně

Návara

Základy fitness

ST 13:15-14:05 h

Týdně

Petr Požárek, Tomáš
Bican, Milan Vacík

Kroužek lyžování a
snowboardingu

Od ledna

Průběžně

Milan Vacík

Kroužek psychologie

ST 0. hodina

Týdně

Zdeňka Vlková

Modelování v CAD

ST 13:30-14:30 h

Týdně

Jan Jakeš

Počítačové
modelování a 3D tisk

ST od 14:00 h

Dle zájmu studentů

Vilém Čejka

Robotika

ST/ČT

Jednou za 2 týdny

Jan Tůma

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a vládním opatřením zatím škola s otevřením kroužků
vyčkává.

25. 9. 2020 – Workshop pro 4.EB zaměřený na problematiku v elektroenergetice
V pátek 25. 9. 2020 měli studenti 4.EB možnost s Ing. Františkem Žákem, Ph.D., konzultovat
problematiku přenosových služeb, které spočívají v zajištění přenosu elektrické energie od výrobců ke
spotřebiteli. Řešili, jak probíhá přenos elektřiny mezi propojenými elektrizačními soustavami okolních
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států, to vše ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav ČEZ Distribuce, E-On Distribuce a PRE
Distribuce. Dále se zabývali problematikou ztrát transformátorů.

ŘÍJEN 2020
5. 10. 2020 – Výuka tělesné výchovy
Na základě vyjádření KHS dochází ke změně obsahu a místa výuky tělesné výchovy na SPŠSE. S platností
od 5. 10. 2020 až do odvolání budou všechny hodiny tělesné výchovy probíhat v učebně č. 62, tj.
v posluchárně. Hodiny budou zaměřeny na osvojení a získání kompetencí a znalostí z teorie tělesné
výchovy.

9.–11. 10. 2020 – Úspěch studenta Petra Čecha ve windsurfingu
Rakouská republika pořádala ve dnech 9.–11. 10. 2020 na jezeře Neusiedler mezinárodní mistrovství
ve windsurfingu. Student SPŠSE Petr Čech se ve windsurfingové třídě slalom stal juniorským mistrem
Rakouska a vicemistrem v mužské kategorii.

12. 10. 2020 – Změny v organizaci výuky – distanční výuka, praktické vyučování
Na základě opatření vydaných MŠMT došlo ke změnách v organizaci výuky na naší škole. Žáci
3. a 4. ročníků dochází do školy prezenčně na praktické vyučování. Ostatní předměty, které nebudou
vyučovány prezenčně, budou vyučovány distančně, a to s ohledem na možnosti žáků (dojíždění)
zejména offline (vyučující budou žákům zadávat úkoly, bez online hodin). Těžištěm výuky budou
odborné předměty.
Žáci 1. a 2. ročníků budou mít plně distanční výuku, zejména z matematiky, anglického jazyka a českého
jazyka. Úlohy z odborných předmětů budou zadávány zejména offline.
Přehled úkolů mají studenti v tabulce, do které učitelé jednotlivé aktivity průběžně zapisují. Účast na
distančním vzdělávání je ze zákona povinná.

13. 10. 2020 – Suit-up den – online challenge
Na úterý 13. 10. 2020 připadl mezinárodně uznávaný Suit-up den. V tento čas se na mnoha školách
studenti i učitelé oblékají do slavnostního oblečení a na chvíli své všední školní životy proměňují v čistě
noblesní záležitost. Letos však datum připadlo na období, kdy do školy přišli jen někteří studenti na
praktické vyučování a kdy ostatní museli zůstat doma a učit se distančně. Přesunuli jsme proto i tuto
událost do distančního, online prostoru. A tak vznikla akce: Suit-up den - online challenge.
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Někteří studenti (3.EB) se stačili domluvit ještě před uzavřením školy pro teoretickou výuku a přišli ve
slavnostním již předchozí pátek. Jiní (4.EA) se zase dohodli a sváteční oděv volili pro příchod na úterní
praktické vyučování. Dne 13. 10. se zapojili také někteří učitelé a nepedagogičtí pracovníci, kteří tak
jindy běžné úterý strávili ve slavnostním outfitu. Velká část studentů a studentek přijala online výzvu.
Doma se oblékli do svátečního a napsali povzbudivý vzkaz svým spolužákům. V rámci akce se
v domácím prostředí vyfotily i češtinářky, které pro své svěřence rovněž sepsaly povzbudivé vzkazy.

Výsledné fotky jsou umístěny na https://padlet.com/pavlinasustrova880/kdc76j3txjkyxm9h. Nutno
dodat, že se jedná o obrázky velmi cenné, které si zaslouží velký obdiv. Studenti neváhali věnovat svůj
čas výběru vhodného oblečení, tvorbě vzkazu a následné stylizaci fotografie. Každý pojal fotku čistě po
svém, avšak většinou se společným záměrem - povzbudit ostatní spolužáky v této nelehké době.
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.

14. 10. 2020 – Distanční výuka pro všechny ročníky
Na základě Usnesení č. 1022 Vlády ČR začala od 14. 10. 2020 probíhat výuka na SPŠ SE pouze distanční
formou. Postup výuky vychází ze zkušeností s tímto typem vzdělávání z jara 2020:
-

vyučující budou pravidelně zadávat žákům domácí práci;
zadání prací bude e-mailem, prostřednictvím Bakalářů, nebo přes MS Teams;
úkoly budou žákům zadávány průběžně, náročnost úkolů bude souviset s týdenní hodinovou
dotací;
termíny a způsob odevzdání úkolů budou součástí zadání, včetně informace o konání online
hodin;
úkoly budou hodnoceny a klasifikovány, známky budou zapsány do Bakalářů;
informace o zadaných úkolech budou pravidelně aktualizovány v tabulce úkolů;
vyučující nejen zadávají úkoly, ale také předávají informace k pochopení učiva, reagují na
případné podněty žáků.

Tentokrát je dle školního řádu účast na distanční výuce povinná. Případnou neúčast je nutno omlouvat
třídnímu učiteli.
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LISTOPAD 2020
2. 11. 2020 – Básnický um studentů 3.EA
V rámci výuky třetího ročníku, konkrétně ve třídě 3.EA, vytvářela Mgr. Ludmila Petržalová se svými
studenty avantgardní básně žánru kaligram a pásmo. Tematicky bylo pásmo zaměřeno na oslavu
28. října a básně souhrnně nazvány Má vlast.
Vznikly tak kaligramy např. na téma Karlův most, Černá věž v Českých Budějovicích nebo Chrám
svatého Víta. Studenti vytvořili básně, kde každá je originál, každá přináší osobitý pohled na republiku.
Objevil se návrat do historie, současnosti, ale i vyzdvižení krásných míst a tradic České republiky.
Některé básně je možné si prohlédnout na: https://padlet.com/liddype/avantgarda.

2. 11. 2020 – Změny v distanční výuce
Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo mezi žáky, byla upravena distanční výuka
následovně:
-

součástí každého předmětu, ve kterém neprobíhají online hodiny, budou online konzultační
hodiny,
vyučující budou zapisovat všechny zadané úkoly do tabulky, odevzdané úkoly vyznačí červeně,
úkoly budou zadávány s dostatečným (obvykle týdenním předstihem),
vyučující zapíší známky do Bakalářů hned po jejich opravení.

V souvislosti s distanční výukou také výchovná poradkyně Ing. Paurová vytvořila manuál, jak si
v distanční výuce dobře počínat. Manuál obsahoval 15 důležitých bodů, kterým je potřeba se v rámci
distančního vzdělávání a také tedy jiného způsobu života věnovat, aby bylo vše bez problémů
zvládnuto.

7. 11. 2020 – Dadaistická báseň ve třídách 3.EB a 3.SB
V týdnu od 2. 11. 2020 vytvářela Mgr. Pavlína Šustrová společně se svými studenty a studentkami ze
tříd 3.EB a 3.SB po vzoru Tristana Tzary dadaistické básně. Jednalo se o rozstříhání textu, jeho
zamíchání a následné složení. Vznikla díla vskutku nápaditá, která mnohdy obsahují velmi zajímavé
myšlenky.
Mezi tématy se objevovala politika, koronavirus, elektronika, bitcoiny, narozeniny, hubnutí i sport. Na
většinu básní se můžete podívat zde: https://padlet.com/pavlinasustrova880/slxbrrs6mispr79k.
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9. 11.–12. 11. 2020 – Třídní schůzky online
Od pondělí do čtvrtka probíhaly prostřednictvím MS Teams schůzky třídních učitelů s rodiči jejich
svěřenců. Některých schůzek se účastnili i další vyučující. Na schůzkách byli rodiče seznámeni
s aktuálním i s možným budoucím stavem výuky, obecně také s prací, úspěchy i problémy studentů při
distančním vzdělávání.

12. 11. 2020 – Protažení těla s tělocvikáři SPŠ SE
Mgr. Petr Požárek připravil brožuru s cviky pro pracovníky v kancelářích, kterou však sdílel i se svými
kolegy a se studenty naší školy.
Tělocvikáři naší školy také začali společně vytvářet krátká videa, ve kterých názorně předvádějí
jednotlivé týdenní výzvy, které mají za úkol motivovat k pravidelnému, byť v současné době domácímu,
cvičení. Výzvy obsahují např. výpady, kliky, zkracovačky, angličáky, výlezy po stěně a mnoho dalšího.

18. 11. 2020 – Začátek přípravných webinářů pro žáky 9. tříd
Dne 18. 11. 2020 proběhl první online webinář, který měl za cíl pomoci žákům 9. tříd s přípravou na
přijímací zkoušky. Jednalo se o webinář ČJL, druhý den pak následoval webinář MAT.
Obou webinářů se účastnilo více jak 70 přihlášených zájemců. Během dalších dnů počet přihlášených
ještě stoupal. Dne 27. 11. 2020 bylo celkem 142 přihlášených zájemců.
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V jednotlivých webinářích se postupně několikrát vystřídají vyučující češtiny a vyučující matematiky
z naší školy. Současně s termíny byla zveřejněna i témata jednotlivých webinářů.
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18. 11. 2020 – Den české hrdosti – online challenge
Dne 18. 11. 2020 proběhl na naší škole Den české hrdosti, a to v upravené verzi – online challenge.
Studenti posílali fotografie, které měly nějakým způsobem odrážet, na co jsou hrdí a na co bychom
vlastně mohli být hrdí všichni společně. Zapojili se i někteří vyučující a další pracovníci naší školy.

Vzhledem k období distanční výuky bylo pro mnohé už samotné pořizování fotografií příjemným
zpestřením těchto zvláštních dnů. Ukázalo se, že jsme hrdí na výborné jídlo, nádhernou přírodu,
úspěchy ve sportu, ale i na nejrůznější vynálezy. Více fotografií je umístěno na online nástěnce:
https://padlet.com/pavlinasustrova880/vublg1oq4yve5d43.

25. 11. 2020 – Obnovení výuky na SPŠ SE – 3. a 4. ročníky
Od 25. 11. 2020 došlo se změnami ve vládních opatřeních k částečnému obnovení výuky i na naší škole.
Začala tak probíhat prezenční výuka 4. ročníků a praktické vyučování 3. ročníků. Studentům byl
vytvořen speciální rozvrh a také speciální podmínky, aby se vždy stýkali jen v předem stanovených
skupinkách a aby se mezi sebou nemíchali.
S ohledem na vytížení vyučujících při takto upravené prezenční výuce zahrnuje distanční výuka
1. a 2. ročníků zejména všeobecně-vzdělávací předměty, distanční výuka 3. ročníků je méně intenzivní
a 4. ročníky nemají distanční výuku vůbec.
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PROSINEC 2020
1. 12. 2020 – Technické workshopy pro zájemce ze ZŠ
Aby škola přiblížila zájemcům ze ZŠ, čím se zabývá strojař nebo elektrikář, připravila pro ně několik
úloh, na kterých chce ukázat jak to, že technika je zajímavá a snad i zábavná, ale i to, že má široké
spektrum využití. Workshopy budou probíhat jak na dálku (distančně), tak, pokud situace dovolí, i ve
škole. Z každého oboru jsou připravena dvě témata – např. model silničního dopravního prostředku
s využitím alternativního pohonu, různá zapojení se schodišťovými vypínači, hra průchod bludištěm.
K účasti zájemců z řad ZŠ bude přihlédnuto i při přijímacím řízení na SPŠ SE.

7. 12. 2020 – Upravená výuka – prezenční a distanční forma
S ohledem na umožnění prezenční výuky bude od 7. 12. 2020 probíhat výuka takto:
- 4. ročník dle standardního rozvrhu;
- 1.–3. ročníky se střídají po týdnu, týden třídy oboru elektrotechnika, týden třídy oboru strojírenství;
- praxe bude probíhat stále, nezávisle na rotaci tříd.
Na webu školy byla zveřejněna pravidla pro hodnocení žáků za první pololetí tohoto školního roku se
započítáním distanční výuky a zároveň zveřejněn plán testů, které se budou psát prezenčně, vytvořený
tak, aby se v jeden den psaly maximálně dva testy.

11. 12. 2020 – Instalace stolního fotbalu
V prostorách u šaten byl v prosinci 2020 umístěn stolní fotbal, který byl zakoupen z peněz SRPŠ.
Studenti byli poučeni, aby k němu přistupovali se zvýšenou opatrností. Při dodržení aktuálních
epidemiologických opatření si tak mohou aktivním způsobem zpestřit přestávky a čekání na další
vyučování.
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17. 12. 2020 – Online setkání s vedením školy pro zájemce ze ZŠ
Pro zájemce ze ZŠ a jejich rodiče byla naplánována setkání s ředitelem školy, zástupcem ředitele pro
odborné předměty a s učiteli odborných předmětů. Jednotlivá setkání budou probíhat vzhledem
k aktuální situaci online formou v podvečerních hodinách v úterky, středy a čtvrtky.

31. 12. 2020 – PF 2021
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LEDEN 2021
4. 1. 2021 – Úprava výuky dle platných epidemiologických opatření
Na základě epidemiologických opatření bude v souladu s 5. stupněm PES probíhat výuka od 4. 1. 2021
distanční formou. Aktualizovaný seznam úkolů a plán online hodin byl opět zveřejněn na školním webu.

5. 1. 2021 – Představení dílen
Na webových stránkách školy byly aktualizovány informace o odborných učebnách a dílnách. Bylo tak
představeno zázemí, ve kterém se žáci učí základním principům v obrábění, automatizaci výrobních
prostředků a konvenčním způsobům zpracování materiálu v kovooborech. Učebny jsou rozděleny
podle oborů – na strojní a elektro dílny.
Ve výčtu se jedná o následující pracoviště:
-

kovárna,
zámečna,
nástrojárna,
svařovna,
soustružna,
frézovna a CNC obrábění,
laboratoř elektropneumatiky,
dílna moderní elektroinstalace,
navijárna,
laboratoř automatizační techniky,
laboratoř pohonů,
dílna elektroinstalací.

Vybrané fotografie z pracovišť:
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6. 1. 2021 – Nové aktivity pro zájemce o studium místo zrušených DOD
Jelikož současná situace stále nedovoluje ukázat naši školu zájemcům o studium ve formě dne
otevřených dveří, jsou zájemcům o naši školu nabídnuty náhradní aktivity. Jedná se především o online
setkání s vedením školy, na která se mohou zájemci hlásit vyplněním elektronického dotazníku.
Zároveň je možné sledovat naše aktivity prostřednictvím videí natočených s úspěšnými absolventy
školy či další aktivity, které z distanční výuky na naší škole plynou a které průběžně zveřejňujeme na
webových stránkách.

Leden 2021 – plánované přijímací řízení
Zájemci o studium na SPŠ SE mají i nadále možnost se účastnit pravidelných webinářů z ČJL a z MAT,
které se každý týden věnují přípravě na přijímací zkoušky z těchto dvou předmětů.
Kromě toho byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení a také termíny pro konání přijímacích zkoušek.
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se budou konat 12. dubna 2021
(1. termín) a 13. dubna 2021 (2. termín). Náhradní termíny zkoušek budou 12. května 2021
a 13. května 2021. Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do 1. 3. 2021.
Kritéria přijímacího řízení jsou následující:
-

jednotná písem. zkouška (Cermat) z čes. jazyka – max. 20 bodů (přepočteno z max. 50 bodů),
jednotná písem. zkouška (Cermat) z matematiky – max. 20 bodů (přepočt. z max. 50 bodů),
výsledky z předchozího vzdělávání na ZŠ (příp. víceletého gymnázia) – max. 40 bodů,
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-

výsledky v předmětových soutěžích – max. 10 bodů,
výsledky z workshopů pořádaných naší školou – max. 10 bodů.

Odečteno bude naopak 10 bodů, pokud uchazeč při výsledné klasifikaci za sledované období dosáhne
dvou či více dostatečných. Započítávají se známky z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku,
případně odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, ze všech vyučovaných předmětů. V každém
oboru bude přijato max. 60 uchazečů.

27.–29. 1. 2021 – závěr 1. pololetí školního roku 2020/2021
Dne 27. 1. 2021 se konala pedagogická rada, na které se zhodnotil průběh prezenční i distanční výuky
a vzdělávání jednotlivých tříd. Porada proběhla jak prezenčně, tak také online.
28. 1. 2021 probíhala výuka jako jindy, tedy online. V některých třídách se navíc konaly i třídnické online
hodiny, jejichž náplní bylo společné zhodnocení uplynulého prezenčně-distančního pololetí. Někteří
pedagogové zhodnotili uplynulé pololetí se svými studenty ústně, jiní zase ve svých předmětech využili
i online dotazníků.
Na den 29. 1. 2021 připadly pololetní prázdniny. První pololetí školního roku 2020/2021 tak bylo
uzavřeno.

10

