INFORMACE PRO MATURANTY
Vážení maturanti,
v týdnu od 11. do 15. května 2020 máte možnost nastoupit do školy na nepovinnou přípravu k maturitě. Sestavili
jsme rozvrh maturitních předmětů tak, abyste se mohli setkat s vyučujícími, dořešit klasifikaci a konzultovat před
ústními maturitami, které budou podle aktuálního plánu v týdnu od 15. do 19. června 2020.
Termín písemných maturit (pouze didaktické testy) není zatím přesně stanoven, ale podle vyjádření MŠMT by mělo
být vše vyjasněno nejpozději do 10. května 2020.
Výuka bude probíhat v menších skupinách podle oborů za dodržení bezpečnostních opatření (která budou na začátku
května ještě upřesněna). Dopoledne jsou teoretické předměty a odpoledne bude možno pracovat na oboru. Učebny
budou stanoveny později.
Školní jídelna bude v tomto týdnu fungovat, ale také za omezených podmínek.
Vyučující s vámi komunikují a určitě už víte, že pokud nebudete chtít do školy docházet (ze zdravotních důvodů),
pokusíte se společně uzavřít klasifikaci za druhé pololetí distančně. Pokud už víte, že nenastoupíte, dejte mi to
prosím co nejdříve vědět na gabrhelikova@supsuh.cz.
Aktuální situace není příjemná, ale snažíme se ji co nejvíce ulehčit. Věříme, že maturita se uskuteční bez problémů.
Přeji vám hodně optimismu a síly.

4.A
Pondělí 11. 5.

Úterý 12. 5.

4.B
4.C

AJ (design) Šišáková
AJ (ob, od) Koubková
ČJ (fo, ká) Jančaříková

4.A

ČJ (grafika) Ochránková

4.B

DVK (des) Procházková
AJ (ob, od) Koubková
DVK (ke, ma) Dvořák
AJ (fo, ká) Šišáková
AJ (grafika) Koubková
ČJ (ob, od) Jančaříková
AJ (des) Šišáková
DVK (fo, ká) Dvořák
TECH (malba) Zálešák

4.C

Středa 13. 5.

4.A
4.B
4.C

Čtvrtek 14. 5.

Pátek 15. 5.

8:00 – 9:45
DVK (grafika) Procházková

4.A
4.B
4.C

Věra Gabrhelíková

10:00 – 11:45
DVK (multi) Procházková
AJ (grafika) Koubková
TECH (design) Bistrá
TECH (obuv) Filáková
ČJ (ke, ma) Jančaříková
AJ (fo, ká) Šišáková
ČJ (multi) Ochránková
AJ (grafika) Koubková
DVK (ob, od) Procházková
AJ (des) Šišáková
DVK (fo, ká) Dvořák
TECH (malba) Zálešák

12:00 –

ČJ (design) Jančaříková
AJ (ob, od) Koubková
DVK (ke, ma) Dvořák
AJ (fo, ká) Šišáková

PCV (obuv)
TECH (design)

individuální konzultace

zápis známek 4. ročníků do 9:00

PCV (obuv)

PCV (obuv)
TECH (design)

