Vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy,
všechny Vás srdečně zdravíme. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, jak nyní funguje
škola a jak probíhá výuka.
VÝUKA
V této komplikované a rychle se měnící situaci komunikují učitelé s žáky
•
•

prostřednictvím IS Bakalář, kde v Přehledu výuky“ ve webové a mobilní aplikaci naleznou i
výukové zdroje, které jsou prověřeny a doporučeny Bakaláři. Přístupová hesla mají žáci,
přihlašují se přes náš web;
nebo v prostředí aplikace Microsoft Teams, ve které lze pracovat 3 způsoby:

Online aplikace
Desktopová aplikace (aplikace nainstalovaná v PC)
Mobilní aplikace
Přihlašují se školním emailem a heslem.
Do těchto prostředí jsou jim pravidelně vkládány úkoly, které podle pokynů učitele plní v určitých
termínech nebo je odevzdají, až začne standartní výuka.
Upozorňujeme ještě jednou důrazně na to, že žáci jsou během uzavření školy povinni sledovat
komunikaci v těchto prostředích a plnit pokyny učitelů.
MATURITY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Velmi intenzivně komunikují vyučující i s maturanty a s žáky 3. ročníků učebních oborů, takže
nemusíte mít obavy, že by touto situací byla jejich příprava na maturitní a závěrečné zkoušky narušena.
Učitelé jim do aplikace vkládají i internetové odkazy na on-line výuku či jiné zajímavé odkazy k podpoře
jejich přípravy, komunikují i telefonicky nebo e-mailem.
Pravidelně sledujte rovněž náš web, budeme obratem aktualizovat případné změny termínů
maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek.
CO JEŠTĚ DĚLÁME?
Ve škole je stále co dělat a vylepšovat. O příjemné, útulné a čisté prostředí se starají naše paní uklízečky
a páni školníci – gruntují, spravují, montují …
Na obchodní akademii chystáme skleněnou vitrínu se sbírkou maturitních skleniček z maturitních plesů
jak gymnaziálních tříd, tak i tříd obchodních akademií.
Učitelé pracují na revizi školních vzdělávacích programů všech oborů, takže mají práce až nad hlavu☺
Ing. Lejsková se dokonce zapojila do šití roušek pro potřebu obyvatel svého bydliště. Je prostě skvělá,
manuálně zručná.
Na domově mládeže ubytováváme příslušníky Armády České republiky, kteří dbají na bezpečnost
v našem městě a okolí.
Napište nám i Vy na náš FB, jak zvládáte tento čas, co děláte, jak pomáháte a zda jste v pořádku!

Vedení SOŠ a SOU Kaplice

