Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

Milí žáci.
Po včerejší výzvě zaslané vašim rodičům, zákonným zástupcům, oslovuji dnes především vás jménem
svým a jménem týmu pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod s prosbou
na zodpovědnou spolupráci v oblasti pokračování vašeho vzdělávání způsobem „Na dálku“.
Jak již dobře víte, školy jsou pro žáky uzavřené nejméně na dobu jednoho měsíce a zameškání výuky,
především maturitních předmětů, by přineslo nemalé komplikace. Připravili jsme pro vás spuštění
výuky na dálku primárně v systému, který velmi dobře všichni znáte a využíváte, BAKALÁŘI, nově
i v jeho sekci KOMENS.
V první vlně vás osloví nejdříve třídní učitelé, hned od pondělí 16. 3. odpoledne, nejpozději
v úterý 17. 3. 2020, kteří prověří funkčnost kontaktů a navážou komunikaci s vámi.
Již od středy 18. 3. 2020 učitelé spustí systém vzdáleného vzdělávání, tak zvaně „Na dálku“. Náběh
výuky od středy 18. 3. proběhne rámcově nejprve dle stálého rozvrhu hodin školy
od 7.50 do 16.20 hodin. Sledujte i nadále web školy, kde naleznete aktuální informace, komunikujte
s pedagogy. V prvních dnech dojde k nastavení způsobu výuky jednotlivých předmětů, kdy vám
základní pokyny dodají jejich pedagogové přes systém BAKALÁŘI/KOMENS. Učitelé vám budou
k dispozici v časech dle vašich rozvrhů hodin, případně jak si stanoví konzultační hodiny.
Způsoby výuky jednotlivých předmětů se budou lišit. Výběr konkrétních materiálů a nástrojů online
výuky je na úvaze každého učitele. Prioritní jsou pro nás předměty maturitní. Výuku praktických
předmětů, které nelze studovat distančně, zařadíme do rozvrhu hodin formou úprav, hned po vašem
návratu do školy. Podobným způsobem vyřešíme realizaci praktických maturit. Náhradní výuka bude
průběžně klasifikována a zpětně vyhodnocována mimořádnou pedagogickou radou v závěru každého
týdne. Po vašem návratu do školy bude učivo ověřováno a považováno za probrané.
Přeji vám především hodně zdraví, sil a zodpovědnosti v kvalitně tráveném čase studia na dálku,
dočasně vedeném plně přes média, která vám jsou převážně blízká. Raději vás ale uvidím co nejdříve
zpět v naší škole.

Předem vám děkuji za spolupráci,
s pozdravem

Mgr. A. Jan Hásek
ředitel školy
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