
Milí studenti,  

dovolte mi, abych Vás seznámila s organizací školy po včerejší poradě vedení naší školy. 

Ráda bych tímto odpověděla na dotazy některých z Vás. 

 Reagujeme na úterní a středeční zprávy z MŠMT, MZ a Ústředního krizového štábu.   

 

Novinky ve výuce na Vyšší odborné škole Havířov s.r.o. 

Výuka na VOŠ: 

•        pro 3.G1, 3.C1 a 3.V1  bude zajišťována bloková výuka ve škole od 11.5.2020 

do 31.5.2020, denně od 8 do 11:30 hodin 

•        obsahem výuky těchto skupin bude intenzivní příprava k absolutoriu 

v absolutorních předmětech ANJ, HOP, FBM, EKO, SCR, GCR, PRA, VSP  

•        skupiny se budou učit v přidělených učebnách na budově A 

•        nebudou se setkávat navzájem mezi sebou 

•        účast na této připravené výuce je dobrovolná 

•        bude vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

•        rozpis výuky připraví zástupce ředitelky školy Mgr. Mráček na poradu učitelů 

7.5.2020 

•        v rozpisu se počítá s tím, že jeden učitel pracuje se skupinou v jednom bloku 

v jeden den, např. ANJ – Mgr. Lackovičová – 3. V1  – úterý 12.5. od 8 do 11:30 – 

učebna A34 

•        roušky jsou povinné, je na učiteli, jak si danou skupinu poučí a jestli dovolí 

v uzavřené skupině výuku bez roušky; rouška je ovšem povinná ve všech 

společných prostorách školy 

Absolventské práce 

•        Mgr. Cholevíková připraví pokyny pro učitele i studenty, zašle mailem do 

30.4.2020 

•        např. odevzdávání AP, posudky, VAP a oponenti, tisk a svázání prací,  

•        tyto informace budou i na webu a v Moodle 

Odborná praxe  

•        Mgr. Cholevíková připraví informaci o plnění praxe 



  

Výuka 1. – 2. ročníku VOŠ (včetně dálkového studia) 

•        zde zatím stále pokračujeme ve výuce „na dálku“, online; do systému Moodle 

vkládají učitelé kurzy (výukové materiály), včetně pokynů ke splnění 

•        využíváme doplňkově i jiné vhodné metody podle povahy předmětu, např. 

hromadné maily, natáčení videa, výuku přes Skype, platformu meet.vpsfree, 

telefonování 

•        technické pomůcky, které výuka na dálku vyžaduje, nemusí být v každé 

domácnosti; pokud dostanete úkol, který nelze splnit kvůli technice (PC, připojení 

k internetu, tiskárna), informujte prosím daného učitele, případně vedoucího 

učitele ročníku, zástupce ředitelky Mgr. Mráčka nebo mě 

•        přehled tzv. nezapojených studentů zpracováváme pravidelně ve spolupráci 

s VUR a učiteli; po vyhodnocení budeme zpracovávat kroky, jak budeme 

postupovat s výukou po úplném znovuotevření škol; pomáhá nám komunikace 

s Vámi 

•        time management je dnes velmi důležitý, zapracujte prosím všichni na 

plánování úkolů v čase;  často jste zmatení a neorientujete se v množství a 

termínech úkolů, poraďte si navzájem vlastní nápady 

•        dálkařky v 1. ročníku VSRR nemohou mít výuku ve škole, ačkoli o ni 

opakovaně žádaly, viz pokyny MŠMT 

•        informaci o plnění odborné praxe připraví Mgr. Cholevíková a vloží na web 

školy www.obaka-havirov.cz  

  

Závěrem mi dovolte vyjádřit moje osobní přesvědčení vyplývající z mé více jak třicetileté 

praxe ve školství. Výuku určitě zvládneme.  

Všechno takzvaně „dohoníme“, „doženeme“. Panika není na místě. My umíme učit, umíme si 

upravit svoje plány, umíme zohlednit možnosti našich žáků. 

Je zde však samozřejmě nějaké „ale“. Ale když budeme zdraví, silní, spokojení a plni energie. 

Když budeme s láskou ke své profesi pracovat na jedné straně my, učitelé a jejich servis 

kolem nich včetně mě. Na druhé straně naši studenti, kteří nám půjdou naproti. Bez Vaší 

práce to nepůjde. 

Vždyť výuka je vlastně všechno kolem nás. Denně se učíme. Denně se učíme něco nového. 

Jak zvládnout stres. Jak změnit svoje chování a priority v karanténě. Jak žít spolu na jednom 

místě. Jak pracovat z domu. Jak si uspořádat den. Jak si denně uvařit. Jak pomáhat svým 

blízkým. Jak žít sám se sebou. A připsali byste spoustu dalších „jak…“ 

  

http://www.obaka-havirov.cz/


Dnešní situace je v mnohém ohledu výjimečná. Apeluji na naši solidaritu, odpovědnost, 

ohleduplnost, samostatnost, komunikaci, dodržování pravidel a lásku a přátelství.  

Nezapomeňte, nejste v tom sami. 

  

Vaše 

Jaroslava Čelechovská 

ředitelka školy 

  

 


