25. 3. 2020
Mimořádné opatření - další aktuální informace
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020 se prodlužuje
uzavření škol do 1. 4. 2020.
Vedení školy informuje:
 Žádáme žáky školy, aby i nadále každý den sledovali třídní e-maily,
kde se dozvědí informace k výuce a budou mít zadány úkoly. Žáci
jsou povinni materiály prostudovat, zaslané úkoly vypracovat a
průběžně se připravovat do výuky.
 Úřední hodiny sekretariátu v době nouzového opatření:
8:00 – 11:00
V případě
emailem.

nutnosti

kontaktujte

sekretariát

pouze

telefonicky

nebo

tel.: 596909111
skolspec@skolspec.cz
sszm@po-msk.cz
 Poplatky za ubytování na domově mládeže budou po uplynutí
krizového opatření vlády přiměřeně sníženy a přeplatky vráceny v měsíci
červenci na účty ubytovaných nebo jejich zákonných zástupců.
 Výplaty za produktivní práci žáků nebudou v původně stanovených
termínech (březen, duben) vypláceny. Nové termíny budou zveřejněny na
webových stránkách školy po stabilizaci epidemiologické situace.
 Přijímací řízení
V učebních oborech, obchodní škole a praktické škole se přijímací
řízení uskuteční ve stávajícím režimu. Ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů dne 22. 4. 2020 a ostatním pošle rozhodnutí o
nepřijetí. Zápisový lístek mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se
uskuteční jednotné přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů
stanovených ministerstvem. Přesný termín se včas dovíte z našich www.
Upozorňujeme uchazeče do maturitních oborů a jejich zákonné
zástupce, že dopisy s registračními čísly a pozvánkami k jednotné přijímací
zkoušce budou zaslány až po rozhodnutí MŠMT o nových termínech této
zkoušky.
Upozornění pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
do maturitních oborů
Termín a způsob pro učinění informovaného souhlasu a termín a způsob
poučení podporující osoby bude zveřejněn na internetových stránkách

školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání jednotných přijímacích
zkoušek.

 Maturitní zkoušky
Konkrétní termíny konání PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY, termíny a způsob vyzvednutí POZVÁNKY
k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky, termíny a způsob
provedení KONTROL POVOLENÝCH POMŮCEK ŽÁKA a případné změny
konkrétních termínů konání ÚSTNÍCH A PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH
ZKOUŠEK (VČETNĚ OPRAVNÝCH) budou zveřejněny na internetových
stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání maturitních
zkoušek.
 Závěrečné zkoušky
Konkrétní termíny ZZ zatím neznáme
a budou
internetových stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT.

zveřejněny

 Informace k MZ, ZZ a jednotné přijímací zkoušce na MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-proprijimaci-zaverecne-a-maturitni

na

