Vážení a milí žáci a studenti,
srdečně Vás zdravím za celý pedagogický sbor!!!
Vím, že většina z Vás, se snaží, stejně jako my, s novou situací vyrovnat jak to jde, a proto mi
dovolte napsat Vám pár aktuálních informací:
Na webu bude zaveden od příštího týdne link na sdílený kalendář, do kterého budete mít
možnost jednoduše nahlížet a kontrolovat si tak stav svých úkolů, abyste Vy měli lepší
přehled a my se nekryli s termíny odevzdání (od 30.3. - 3. 4. 2020 bude zkušební provoz
a vložení termínů do kalendáře učiteli a od 6. 4. 2020 ostrý provoz a povinnost plnění
zadaných úkolů ve vyznačených termínech).
Chci upozornit, že komunikace přes e-maily zůstává a znovu opakuji, že Vaší povinností je
si zajistit kontakt s příslušnými vyučujícími, zejména přes školní mail.
Praxe žáků 2. a 3. ročníku jsou zrušeny a budou nahrazeny v příštím školním roce.
Pokud máte problém a e-maily Vám z nějakého důvodu nechodí, je třeba zavolat třídnímu
učiteli nebo mně a vyřešíme to. Jestliže nyní máte s vyučujícími nastaveny fungující
e-kanály, přes které komunikujete, prosím neměňte je!!!
Informace pro maturitní ročníky: Ukončení klasifikace 4. ročníku zatím zůstává ke dni
27. 4. 2020, resp. do porady k 28. 4. 2020. Praktické maturity zřejmě proběhnou ve
zkráceném režimu, proto prosím komunikujte s vedoucími Ateliérů a prací, kteří Vám vše
vysvětlí. Návrhová řada by zůstala ve stejném rozsahu, vypracování proběhne zřejmě v
maximálně 10 dnech a bude dle toho individuálně upraveno, stejně tak
i způsob hodnocení.
Důležité je abyste se nyní soustředili na dokončení Vašich ročníkových prací a dokončení
klasifikace za 2. pololetí. Ti žáci, kteří budou mít problémy s uzavřením klasifikace, budou
v termínu 20. - 24. 4. 2020 komisionálně přezkoušeni formou vzdáleného připojení.
Budova školy je otevřena vždy od pondělí do čtvrtka v době od 8-14hodin.
Přeji Vám všem hodně pevného zdraví a hlavně veselou mysl!!!
Srdečně Vaše
Ivana Hýblová
ivana.hyblova@textilniskola.cz
602 221 932

V Praze dne 26. 3. 2020

