Vážené a milé žákyně a žáci závěrečných ročníků (maturitních a učebních),

loňský i letošních školní rok jsou pro Vás (žáky), ale i pro nás (školu) velice obtížné. Přesto
musíme společně udělat maximum pro to, abyste úspěšně ukončili své studium v naší škole a
získali výuční list nebo maturitní vysvědčení. Všichni víme, že teoretická výuka v systému online je sice obtížná, ale s určitými omezeními zvládnutelná. Praktická výuka, především pak
odborný výcvik u učebních oborů, je ale realizovatelná velice obtížně, a proto budeme muset
u většiny učebních oborů upravit termín konání praktických závěrečných zkoušek.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k problematice konání letošních
závěrečných a maturitních zkoušek několik „Opatření obecné povahy“, kterými se
pochopitelně také budeme řídit.
Pro žáky ubytované na Domově mládeže naší školy bude samozřejmě v nezbytném
rozsahu umožněno ubytování po dobu konání zkoušek i případného prodloužení výuky v
létě.
Níže jsou umístěny samostatné odkazy na závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky, ve
kterých najdete důležité informace a především již v tuto chvíli známé termíny. V některých
bodech však budou tyto materiály doplňovány, proto je, prosím, sledujte i nadále.
Připomínám, že s účinností od 15. 2. 2021 se staly některé předměty pro žáky závěrečných
ročníků nepovinné. Je proto potřeba, abyste se všichni v maximální možné míře soustředili
především na předměty, které jsou důležité pro úspěšné složení závěrečné nebo maturitní
zkoušky.
Dále také připomínám, že žáci učebních oborů konající závěrečné zkoušky přestávají být
žáky školy dnem následujícím po dni, kdy vykonali poslední jednotlivou zkoušku závěrečné
zkoušky. Žáci maturitních oborů konající maturitní zkoušku přestávají být žáky školy dnem
následujícím po dni, kdy vykonali poslední část maturitní zkoušky.
Přeji Vám všem do závěru Vašeho studia dostatek sil, psychických ale i fyzických, a také
pochopitelně i nezbytnou dávku štěstí – mějte ale stále na paměti, že štěstí přeje
připraveným.
Věřím, že společně závěr Vašeho studia úspěšně zvládneme.

Mgr. Miloslav Janeček, v. r.
ředitel školy

V Praze dne 19. 2. 2021

