
Zápis ze schůze vedoucích oddělení (ve formě videokonference) 

29. dubna 2020 

 

Přítomni: 

MgA. Lucie Fišerová, Mgr. Rajmund Huráň, MgA. Petr Levíček, MgA. et Mgr. Ivana 

Mikesková, Ph.D., PhDr. Ingrid Silná, Ph.D., MgA. Petr Vrána, MgA. Petra Mimrová, 

zástupce ředitele, Mgr. art Peter Remeník, zástupce ředitele, Mgr. Pavel Zatloukal, 

ředitel. 

 

 

Pan ředitel Mgr. Pavel Zatloukal informoval: 

 

• seznámil s vyhláškou MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 

• klasifikace 2. pololetí: není možné, aby žák neprospěl – kritéria pro hodnocení jsou: 

1. klasifikace v prvním pololetí 

2. studijní výsledky do 10. března 

3. způsob výuky na dálku – plnění úkolů, aktivita žáků 

• žáka je možno neklasifikovat, pokud nebyl klasifikován v 1. pololetí  

• známky v 2. pololetí by neměly být horší než v 1. pololetí 

• termín uzavření klasifikace 1. pololetí je do konce května (jedná se o tři studenty) 

• vyhláška MŠMT pro maturanty a absolventy bude do 10. května 

• výuka maturantů a absolventů se bude konat ve středu 13., 20. a 27. května, výuka 

maturitních předmětů bude po skupinách maximálně do 15 žáků, odstupy žáků 2 metry 

budou zachovávány i v individuální výuce. Omezit shlukování žáků na chodbách, další 

metodika bude připravena na základě výkladu MŠMT. 

• bude zajištěna dezinfekce (menší nádoby na třídách) a také dezinfenkční utěrky pro 

klavíristy, bude proveden úklid na třídách 

• škola bude v každou středu (po 11. 5.) otevřena od 8 do 20 hodin, v ostatní dny od 9 do 

16 hodin 

• ostatní ročníky (1., 2., 3., 5.) pokračují ve výuce přes Microsoft Teams 

• praktické maturity a absolventské výkony se budou konat v týdnu od 22. června 

• řešení žáků, kteří nekomunikují – nahlásit paní zástupkyni Mimrové do 4. května  

(u hlavních oborů tuto informaci předá příslušný vyučující vedoucímu oddělení a ten  

P. Mimrové) 

• prezenční výuka HLO bude upravena na minimálně 1 vyučovací hodinu týdně, další 

mohou být uskutečněny formou vzdělávání na dálku 

• korepetitoři žáků 4. a 6. ročníků budou přítomni ve výuce 

• je vytvořen školní email pro jednotlivé ročníky – distribuční skupina, pokud je třeba 

kontaktovat celý ročník, stačí zaslat email na níže uvedenou adresu a ten se automaticky 

rozpošle každému žáku daného ročníku do jeho školní emailové schránky; již tedy není 

třeba využívat dříve nesystematicky tvořené třídní emailové schránky u různých 

poskytovatelů 

o 1. ročník: studenti.2019@ckonz.cz 

o 2. ročník: studenti.2018@ckonz.cz 

o 3. ročník: studenti.2017@ckonz.cz 

o 4. ročník: studenti.2016@ckonz.cz 

o 5. ročník: studenti.2015@ckonz.cz 

o 6. ročník: studenti.2014@ckonz.cz 

• Kurzy Olmik se budou konat v uvedených termínech 

 

Příští schůze vedoucích oddělení (ve formě videokonference) se bude konat ve středu 

6. května 2020. 

 

zapsala: PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. 
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