ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZKY VEDOUCÍCH OBORŮ
11.3.2020
Přítomni:
Zást. ředitele Mrázková, VO Jakůbková, Pešek, Heřmánková, Poupětová, Král, Tröster, Strnad, Kraus,
vedoucí katedry Kovaříková
1. Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření (viz text příloh) se sešli vedoucí oborů jako
poradní orgán ředitele školy na mimořádné schůzce spolu s vedením školy.
2. Byly zadány úkoly pro vedení školy i vedoucí oborů.
a) Vedoucí oborů zajistí pravidelné schůzky a komunikaci s jejich odbornými učiteli, na
kterých bude projednáno zadávání domácích úkolů pro žáky všech ročníků střední i vyšší
odborné školy. Učitelé budou poskytovat konzultace, budou využívat všech možností
sociálních sítí a budou zadávat úkoly skupinám žákům v předmětech, které vyučují.
Samozřejmě, že budou vyžadovat i zpětnou vazbu, budou kontrolovat výstupy, výtvarné
práce, návrhy průběžně, nebo bude zadán termín kontroly a hodnocení v závislosti na
ukončení mimořádného opatření.
b) Zejména problematická je situace pro žáky čtvrtých ročníků, kterým byla zadána k výběru
témata praktických maturit a v současné době by již měli pracovat na návrhové
i materiálové přípravě.
c) VO zajistí okamžité zrušení všech zahraničních i domácích plenérů. Tento ušetřený týden
bude využit k výuce jako náhrada za odpadající výuku v rámci uzavření škol.
Termín plenéru se přesune na měsíc září v příštím školním roce, pokud to situace dovolí.
d) Dalším opatřením bude zkrácení doby praxí na dva týdny: 18. 5. – 29. 5. 2020.
Tento týden bude opět využit k výuce.
e) Vedení školy zajistí rovněž pravidelné schůzky s třídním učiteli a s učiteli všeobecněvzdělávacích předmětů. Postup se zadáváním domácích úkolů bude obdobný jako
u odborných učitelů.
f) KAŽDÝ UČITEL si povede písemný záznam o úkolech, které zadával třídám/skupinám žáků
s příslušným datem zadání. Dále si povede záznam o tom, jak úkoly, výstupy vyhodnotil.
Tento zápis pak odevzdá podepsaný zástupkyni ředitele Mrázkové po skončení
mimořádného opatření. Učitelé předmětů, kteří žádným způsobem nemohou zadávat
domácí práce, budou k dispozici vedení školy nebo vedoucím oborů.
Učitelé mohou využívat internetové připojení ve škole, komunikovat se žáky
prostřednictvím jejich skupin, sociálních sítí.
g)

Pedagogická rada naplánovaná na 19.3.2020 se bude konat v 10:30
v knihovně školy. Účast všech vyučujících je povinná.
S tím souvisí i povinnost třídních učitelů 4.A,B,C připravit zprávu o prospěchu a chování
pro tuto pedagogickou radu. Předpokládáme, že v rámci této mimořádné situace
umožníme všem žákům čtvrtých ročníků možnost konat maturitu v řádném termínu.
Prosím TU, aby vytipovali žáky, kteří mají opravdu veliké absence nebo problémy, které
by jim v konání zkoušky bránily. Během platnosti opatření i po jeho ukončení bude těmto
žákům poskytnuta mimořádná podpora ze strany vyučujících.

h) Termín plesu školu byl zatím přesunut na 28.4.2020.
Sledujte prosím svou e-mailovou poštu i webové stránky školy.

