
Vážené dálkařky a dálkaři.  

 

Situace ve školství je vzhledem k vývoji epidemie stále nejasná. Vaše kombinované a dálkové 

studium je na tom zatím relativně dobře. Stačili jsme odučit 8 dní konzultací z celkových 28.  

Nejsem příznivcem distanční výuky, pokud to nebude absolutně nutné. Rád bych, abychom  

co nejvíce odučili tradičním způsobem s osobní přítomností ve škole. 

 

Chtěl bych vám nastínit 3 možné varianty vývoje, abyste se na ně mohli s předstihem 

připravit. 

1. Varianta.  Školy se otevřou 2. listopadu – nejméně pravděpodobná.  

Bude se učit v následujících termínech tak, abychom odučili co nejvíce, než by došlo 

k případnému opětovnému uzavření škol   

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle 

7.11. 8.11. 14.11. 15.11. 28.11 29.11 5.12. 6.12. 12.12. 13.12. 

  Změna   Nové termíny 

 

 

2. Varianta. Školy se otevřou v jiném termínu, ale ještě v roce 2020. Termíny zůstanou 

v podstatě stejné s tím, že některé konzultace se asi neuskuteční.  

V žádném případě nebudeme učit 19. a 20. prosince.  

 

3. Varianta. Školy se otevřou až v roce 2021. Konzultace se posunou do ledna a proběhnou 

v následujících termínech.   

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.   
sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle Další termíny budou stanovené 

do konce ledna podle vývoje situace.  9.1. 10.1. 16.1. 17.1. 30.1. 31.1. 13.2. 14.2. 

     2DA,2DB,2DC 

2DD,4DD 

 

V některých předmětech, které vyžadují postupný nácvik nebo výuku (např. cizí jazyky, hra na  

hudební nástroj) a po dohodě s vyučujícími, je pravděpodobná výuka distanční formou. 

 

 



Zkouškové období: 

A.  Školní rok 2019/2020.  Týká se tříd 2DA,2DB,2DC,2DD,4DD. 

Zkouškové období bylo prodloužené do 31. 10. 2020. Do tohoto data musíte mít uzavřené zkoušky. 

Pokud to nestihnete, nemůžete postoupit do vyššího ročníku. Toto ustanovení se netýká pedagogické 

praxe a didaktické techniky. Jejich hodnocení se posouvá do 1. pololetí školního roku 2020/21. 

Pokud nemáte zkoušky úspěšně vykonané, spojte se neprodleně s třídním profesorem a vyučujícím 

daného předmětu. Do 31. října musí být vše vyřešené (přerušení studia, opakování ročníku atd.) 

 

B.   Školní rok  2020/2021.  

Zkouškové období za první pololetí probíhá od  1. prosince 2020  do 28. února 2021 

Zkouškové období za 2. pololetí:   Maturující v jarním termínu  - 1. dubna – 30. dubna 2021 

                                                        Ostatní  -    1. dubna – 30. června  2021. 

  

Kurzy:     A. Lyžařské kurzy. Uskuteční se, pokud nebudou uzavřené školy nebo hotely. 

                 Podrobné informace jsou na internetu.  

1. Kurz -  Benecko  -  13. – 20. února  2021  - k dispozici 70 míst  

- přednost mají žákyně 2DA,2DB,2DC které neabsolvovaly kurz letos 

- dále třídy 1DA,1DB,1DC 

 

2.  Kurz - Pec pod Sněžkou – Smíchovská bouda – 7. – 14. března 2021 – 40 míst 

- žáci a žákyně třídy 2DD 

- ti, kterým se nehodí ze závažných důvodů termín na Benecku 

 

B. Turistické kurzy 

       1. Kurz  -   třída   1DA -    pátek 21. května – středa 26. května 2021 

       2. Kurz  -   třída   1DB -    pátek  21. května – středa 26. května 2021 

       3. kurz  -    třída   1DC -    čtvrtek 27. května – úterý  1. června  2021 

       4. kurz  -    třída   2DA,2DB,2DC,4DD -    čtvrtek 27. května – úterý  1. června  2021 

                         ( pouze ti, kteří neabsolvovali letos a přijatí do vyššího ročníku) 

 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem vyučujícím i žákům a žákyním za příkladné a  

bezproblémové zvládnutí výuky při minulých konzultacích, přestože probíhaly ve složitých a  

často i nepříjemných podmínkách. 

 

 

V Berouně,18. října 2020                           Mgr. Ladislav  Šíma – zástupce ředitele pro DS 


