V Praze – Troji 20. 5. 2020
Vážení rodiče, milí studenti,
vzhledem k poměrně překotnému vývoji situace a řadě nejrůznějších sdělení v médiích
jsem se rozhodl podat opět několik ucelených informací. Rád bych podotknul, že se mohou
lišit od toho, co sdělil ten či onen ministr před kamerou v rámci různých diskuzních pořadů.
Narážím zejména na talk show Michaely Jílkové „Máte slovo“, kde byl pod palbou dotazů
ministr školství Robert Plaga. Měl snahu odpovídat korektně, mnohdy však ani neměl šanci a
odpovídali za něho jiní. My ve škole však máme instrukce poměrně jasné, snažíme se jich
držet. Zdůrazňuji však, že závazné dokumenty jsou pro nás nyní pouze 3: Zákon č.135/2020
Sb. - zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k
jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3.
2020, Vyhláška č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí
školního roku 2019/2020 a Vyhláška č.232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Všechny ostatní dokumenty, manuály a
metodické pokyny od MŠMT ČR mají pouze charakter doporučení. Činnost, kterou v těchto
dnech konáme, je plně v souladu s uvedeným zákonem a vyhláškami. Naší snahou je, aby
vzdělávací proces probíhal, jak jen to nejlépe lze. Pokud se nedaří něco dle Vašich představ,
netěší nás to a je-li to reálné, nedostatky odstraňujeme. Někdy však existují takové překážky,
kdy není v našich silách je překonat. I to je důvod, proč nemůžeme od 25. 5. organizovat
prezenční výuku, byť z úst některých představitelů slyšíme, že ji školy organizovat mohou. Pak
je tam ale ještě dovětek „v nějaké míře“. Tou mírou jsou myšleny zejména hygienické
podmínky, které je nezbytné dodržet na prvním místě.
V tuto chvíli jsme schopni udržovat v provozu polovinu našich učeben. K největším
úskalím patří podmínka, aby se jednotlivé skupiny (maximální počet 15 žáků) vzájemně během
dne ve škole nepotkávaly. Jelikož nyní jsou přítomni maturanti, kteří denně využívají 2-3
učebny, nelze společně s nimi realizovat konzultace více než dalších 2 skupin. Do budovy se
rovněž vrací i žáci I. stupně ZŠ. Rozhodli jsme, že v týdnu od 25. 5. do 29. 5. umožníme kromě
maturujících přístup dvěma skupinám studentů kvarty. Připravují se na svou „malou maturitu
– Trojskok“. V prvním červnovém týdnu nás čekají 2 důležité zkoušky – maturitní (společné,
písemné) a přijímací (školní část). Ani v tyto dny tedy nebude možném školu otevřít ostatním
skupinám. Určitě se pokusíme sestavit takový harmonogram, aby alespoň v další části měsíce
června bylo možné postupně ve škole vystřídat za účelem setkání a sdílení dosavadních
zkušeností s výukou na dálku ostatní skupiny studentů od primy až do septimy. Nebude to
však standardní prezenční výuka – počet studentů jedné skupiny zůstává stále omezen na 15,
omezená také bude doba, kterou mohou ve škole strávit. Budeme tedy nadále pokračovat ve
výuce, jak je tomu od 11. 3. 2020. Zajímá Vás také, jak to bude s ukončením školního roku. I
tuto informaci, kromě některých dalších najdete dále v dopise.
Maturity:
Minulé pondělí byla obnovena při dodržování již zmíněných hygienických opatření výuka ve
formě konzultací pro maturitní ročník. Ve dnech 1. a 2. 6. proběhne společná část maturitní
zkoušky – didaktické testy. Školní část (ústní) je plánovaná na dny 29. 6. – 2. 7. 2020, maturitní
vysvědčení obdrží úspěšní absolventi Trojského gymnázia v návaznosti, individuálně.
Společné předávání nebude v letošním roce organizováno.
Kvarta – Trojskok:
Soubornou zkoušku pro kvartány neboli Trojskok jsme zredukovali pouze na písemnou část,
která proběhne ve dnech 15. 6. (český jazyk) a 16. 6. (matematika a cizí jazyk) a na obhajoby
ročníkových prací (17. 6. a 18. 6.). Před těmito termíny bude studentům kvarty umožněno přijít
do školy na konzultační hodiny k jednotlivým předmětům Trojskoku, a to ve třech po sobě
jdoucích čtvrtečních blocích od 28. 5. Ústní část Trojskoku byla pro letošní školní rok zrušena.

Prima až septima (vyjma kvarty):
Plánujeme jistou formu výuky v podobě třídnických hodin a to od 8. 6. do 26. 6. 2020. Distanční
výuka bude ukončena dne 23. 6. 2020 (úterý), což je zároveň den závěrečné pedagogické
rady Trojského gymnázia.
Hodnocení/vysvědčení – jak již zmíněno v minulém dopisu, při letošním závěrečném
hodnocení bude přihlíženo k výrazně odlišným podmínkám distanční výuky (dodržíme
vyhlášku č. 211/2020 Sb.). Předání vysvědčení proběhne v rámci „třídnických hodin“, které si
jednotliví třídní učitelé zorganizují po skupinách studentů a to ve dnech 24. – 26. 6. 2020. Na
dny 29. a 30. 6. bude z důvodu konání ústních maturitních zkoušek vyhlášeno pro studenty
primy – septimy ředitelské volno, školní rok tak pro ně končí 26. 6. 2020.
Adaptační kurz v září 2020: Jako každoročně, i nyní plánujeme na začátek nového školního
roku adaptační kurz pro ročníky nižšího gymnázia (prima až kvarta). Kurz by měl proběhnout
ve druhém zářijovém týdnu (7. 9. – 11. 9.). Vzhledem k epidemiologické situaci zvažujeme dvě
varianty: klasický výjezd s programem organizace Jules a Jim, nebo stmelovací program
v Praze (program v dopoledních a odpoledních hodinách bez ubytování). V současné chvíli
jsme oslovili rodiče studentů primy a sekundy s anketou, jejíž výsledek nám ve výběru jedné
z variant pomůže. Tímto prosím rodiče, kteří se ještě nevyjádřili, aby tak učinili co nejdříve
(prostřednictvím ankety v programu Bakaláři nebo na email klausova@trojskegymnazium.cz).
O konečné podobě adaptačního kurzu budou rodiče studentů nižšího gymnázia informováni
v nejbližší době.
Nadále platí, že komunikace se školou je zajištěna na telefonním čísle 739 406 147 a na
obvyklých emailových adresách prijmeni@trojskegymnazium.cz. Neváhejte se na nás obracet
se svými dotazy, konstruktivními podněty či nejasnostmi.
Se srdečným pozdravem,

Mgr. Radim Jendřejas

