
Organizační pokyny pro vyučující a žáky Gymnázia, Strakonice, 

Máchova 174 k realizaci výuky, hodnocení za 2. pololetí a maturitní 

zkoušky 

Výuka primy až 3. ročníků pokračuje pouze distančně 

 až do 26. 6. 

 výjimka – příp. konzultace pro studenty s ISP 

 uzavření klasifikace 26. 6. 

 nová vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 

Maturanti:  

11. 5. – 22. 5. 2020 možnost konzultace 

 pouze maturitní předměty, ne předmět, ze kterého student nematuruje 

 možnost konzultací po domluvě s vyučujícím maturitního předmětu 

 forma: buď distančně (DOPORUČUJEME) nebo prezenčně 

 prezenčně:  

o max. skupina o 15 žácích 

o povinné nošení roušek na chodbách, wc 

o ve třídách rozhoduje o jejich nošení učitel 

o škola od 11. 5. přístupná maturantům po-pá: 8-12 hod. 

25. 5. – 29. 5. studijní volno 

 s možností domluvit si konzultace za stejných podmínek jako v předchozích dvou 

týdnech 11. 5. – 22. 5. 

 spíše v individuální formě nebo malých skupinkách 

 

Termíny maturitních ročníků 

 výuka pro 4. ročníky do 7. 5. se zápisem do TK 

 vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020 

 uzavření klasifikace nematuritní předměty: do čt. 7. 5. 2020 

 uzavření klasifikace maturitní předměty: do pá 22. 5. 2020, 

v naprosto výjimečném případě do pá 29. 5. 2020 

 tisk vysvědčení a datum uzavření klasifikace: 29. 5. 2020 

 předání ročníkových vysvědčení: po 1. 6. 2020 – bude upřesněno (pravděpodobně až 

s maturitním vysvědčením) 

 předpoklad – maturitní zkoušky od 1. 6. 2020  

o didaktické testy  1.-3. 6. 2020 

o profilové zkoušky 8.-12. 6. I. termín, 15.-19. 6.  II. termín 

o slavnostní zahájení nebude 

o mezi 15. – 26. 6. předání maturitních vysvědčení - pokud epidemiologická situace 

dovolí 



Učitelé maturitních  předmětů 

 sami se rozhodnou, zda budou konzultace poskytovat distančně nebo prezenčně 

 pro případné prezenční konzultace bude mít každý vyučující vyhrazenu svou učebnu 

 „Každý zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, má-li důvodně za to, že 

bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 

nebo zdraví jiných osob“ (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

Naše pokyny zohledňují následující rizika 

 nákaza učitele (!mat. komise) 

 karanténa dalších učitelů a zaměstnanců školy 

 karanténa všech žáků, kteří přišli do kontaktu s nakaženým 

 není v takovém případě možná účast v červnovém termínu MZ 

 pokud by došlo k nákaze/karanténě u většího počtu učitelů, je ohrožena MZ 

 obdobná rizika se týkají i předsedů mat. komisí (vysíláni z naší školy / na naší školu) 

 

Mgr. Miroslav Hlava, v. r. 

 

 


