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Seminář CHOD ŠKOLY V NOUZOVÉM REŽIMU 
 lektor Mgr. Marika Kropíková 

KLUB ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK ZŠ 

Projekt MAP Jablonecko II 
Dobrý den,  

dovolujeme si Vás pozvat na seminář „CHOD ŠKOLY V NOUZOVÉM REŽIMU“, který je 
podporován z projektu MAP Jablonecko II. Setkání se uskuteční distanční formou přes videokonferenci 
(Skype) v pondělí 6. 4.  2020 od 9:00.  

Pokud se chcete zúčastnit, prosím o přihlášení prostřednictvím Google formuláře (přihlášení pro 
ZŠ): 
https://forms.gle/bWH55ZyS8kKGaCxD9 
 
Po vyplnění Google formuláře jste přihlášeni. Dne 5. 4. 2020 Vám bude na vyplněnou e-mailovou 
adresu zaslán technicky průběh setkání a webový odkaz na připojení do videokonference.  
 
Pokud nemáte nainstalovaný program Skype, nevadí. Pomocí vygenerovaného odkazu, který Vám 
bude v neděli zaslán se přihlásíte bez instalace jako host (join as guest) v prohlížeči. Odkaz je poté 
platný po dobu 24 hodin. (vice informací o Skype online zde 
https://www.skype.com/cs/features/skype-web/) 
 
Seminář je akreditovaný a pro účastníky zdarma. Po absolvování Vám bude vystaven certifikát a 
zaslán na příslušnou adresu.  

Anotace semináře CHOD ŠKOLY V NOUZOVÉM REŽIMU  

Lektorka Mgr. Marika Kropíková vás budou informovat o možnostech chodu školy v nouzovém režimu, 
zejména s důrazem na:  

• Způsoby vzdělávání po dobu uzavření školy. 

• Nastavení pravidel škola – rodina.  

• Způsoby zadávání úkolů, způsoby hodnocení úkolů, zodpovědnost školy, zodpovědnost 
zákonných zástupců. 

• Třídní kniha.  

• Školní dokumentace potřebná, vhodná k zajištění vzdělávání. 

• Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

• Přítomnost pedagogů v budově školy po dobu uzavření škol. 

• Zápisy do prvních tříd. 

Začátek semináře: 6.4. 2020 od 9:00,  

Délka video semináře: cca 2,5 hodiny. 

Na konci semináře budou mít účastníci možnost položit lektorce dotazy. 

 

Těšíme se na Vaši účast.                                                            Realizační tým projektu MAP Jablonecko II 

https://forms.gle/bWH55ZyS8kKGaCxD9
https://www.skype.com/cs/features/skype-web/

