Dnes, tj. ve středu 26. května se vracíte po osmi měsících /mimo prosincové anabáze/ zpět k normální
prezenční výuce. Jsme velmi rádi, že tento den konečně nastal a věříme, že je to jasný signál návratu k
běžnému školnímu režimu. Ať už máme každý z nás pedagogů, nebo vás studentů, nebo i rodičů různý názor
na to, zda to ještě má smysl nebo ne, buďme společně nekritičtí a přijměme tuto skutečnost jako skvělou
zprávu, ve kterou jsme už mnozí ani nedoufali.
Co nás bude čekat těch několik týdnů do prázdnin?

1. Tak dnes už v prvních chvílích po příchodu do školy povinné testování. Bude v prvních hodinách pod
dozorem učitelů, kteří vás vyučují. Pokud jste testování ještě neabsolvovali, zde máte návod.
..... https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
2. Testovat se budeme příště opět ve středu, a to až do konce roku. Buďte ukáznění, ať vše běží hladce
3. Poté vás bude čekat do pátku spíše adaptační program, ale dle normálního RH. Na zkoušení a psaní
písemek apod. udělil ředitel školy do pátku 28. 5. embargo. Kdo neznáte význam tohoto slova, použijte
wikipedii. Ovšem od pondělí 31.5. jedeme jíž na plné pecky.
4. Většina z vás má poměrně stabilizovaný prospěch, dostatek známek a v podstatě již jen bude
kosmeticky dolaďovat klasifikaci a pochopitelně se adaptovat na běžné podmínky. Je zde ale i nemalá
skupina studentů, jenž bude muset usilovně vinou objektivní, ale bohužel i subjektivní /vlastní/,
intenzivně dohánět zanedbanou distanční práci, aby klasifikací vůbec prošla.
5. A musíme říci, že zde máme i nevelkou část studentů, kteří jsou v pásmu kritického ohrožení z hlediska
prospěchu a dalšího postupu do vyššího ročníku. Distanční výuka má zákonný podklad a z toho je
zapotřebí, včetně přihlédnutím k individuální „historii každého jedince“, jasně vycházet. Tito musí
předvést skutečně heroický výkon, neboť zcela zanedbali elementární distanční práci. Zde je zapotřebí
skutečně zvážit další pokračování ve studiu, případně, řešit situaci důstojným odchodem ze studia
formou přestupů na jiný typ studia, kde by byli nejen úspěšnější, ale především šťastnější. Můžeme jim
být v tomto odborně nápomocni právě nyní v období 2. a 3. kol přijímacího řízení na střední školy.
6. Připomínáme, že odborné praxe 2. - 3. ročníků se z důvodů "covid" pro letošek ruší a přesunují na příští
školní rok.
7. Dále informujeme, že STK pro 2. ročník se na 99% uskuteční v plánovaném termínu od 13.6. v lehce
obsahově redukované podobě. Umožňuje nám to aktuální opatření MŠMT. Stejně tak odložený loňský
STK 3. roč a maturantů bude s největší pravděpodobností realizován od 20.6.......podrobné informace
obdrží druháci ve výuce tento týden přímo od ŘŠ a 3.r. + maturanti buď ve škole nebo prostřednictvím
školních emailů během příštího týdne. V této chvíli zajišťujeme personální a materiální zabezpečení
základu vodáctví, skálolezectví a branně turistických činností. Pochopitelně zjišťujeme přesné
hygienické podmínky realizace kurzů.
8. Pokyny ke školnímu stravování jste již v předešlé zprávě obdrželi, stejně tak i k provozním záležitostem

9. Tak mnoho štěstí a pohody do vašeho návratu do školy
za kolektiv pedagogů...Mgr. Radan Nachmilner - ředitel školy

