Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1, 733 01 Karviná - Mizerov

Výukový manuál pro žáky v době samostudia
v domácím prostředí
1)

Souhrnné informace k domácímu samostudiu

2)

Informace pro žáky 4. ročníků

Vážení rodiče,
Milí žáci,
z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků při
vzdělávání, budeme po dobu jeho trvání zadávat žákům studijní materiál, pracovní listy a úkoly
k domácí přípravě prostřednictvím sdíleného disku společnosti Google.
V informačním systémů Bakaláři (téma hodiny) budou k dispozici každý den, pro každou
hodinu informace co žáci doma studují a na jakých úkolech pracují.
V hlavičce zadaného úkolu se objeví informace, jestli se jedná o samostudium, nebo jestli
vypracovaný úkol/pracovní list aj. je třeba odeslat konkrétnímu učiteli ke kontrole.
Mailové adresy učitelů jsou k dispozici na webu školy v sekci kontakty – pedagogové
https://www.sszdra-karvina.cz/kontakty/pedagogove/
Toto nařízení platí do odvolání a doporučujeme sledovat vývoj situace a webové stránky školy.

1) Použití aplikace Google Disk je pro žáky velmi jednoduché a intuitivní.
Každá třída má vytvořenou vlastní emailovou schránku ve tvaru:
1A@sszdra-karvina.cz
1B@sszdra-karvina.cz
1ZL@sszdra-karvina.cz
2A@sszdra-karvina.cz
2B@sszdra-karvina.cz
2ZL@sszdra-karvina.cz
3A@sszdra-karvina.cz
3B@sszdra-karvina.cz
3ZL@sszdra-karvina.cz
4A@sszdra-karvina.cz
4B@sszdra-karvina.cz
4ZL@sszdra-karvina.cz
1OS@sszdra-karvina.cz
2OS@sszdra-karvina.cz
Heslo pro vstup je jednotné: studenti
Adresa pro vstup do mailů je: mail.sszdra-karvina.cz, resp. gmail.com
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Screen po vstupu do mailu a vyhledání disku

S technickými dotazy a připomínkami k fungování schránky a systému Bakaláři se obracej
emailem přímo na zástupce ředitele cech@sszdra-karvina.cz
Na administrátora se neprodleně obrať v případě, že nemáš funkční přihlašovací údaje do
systému Bakalari. V tom případě nezapomeň v e-mailové žádosti o reset hesla uvést své
jméno, příjmení a třídu. V odpovědi na takovou e-mailovou žádost ti bude zasláno nové heslo.

2) Informace pro žáky 4. ročníků
Nejzazší datum pro předání seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a
literatury dle ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je 31. března 2020.
Seznam odešlete mailem v pdf vedoucí předmětové komise českého jazyka a lit., nebo
zástupci ředitele školy (dudova@sszdra-karvina.cz; cech@sszdra-karvina.cz) případně poštou
na adresu školy.
Sledujte aktuální informace o maturitních zkouškách na webu: https://maturita.cermat.cz
Maturitní práce – 4.ZL
Žáci v needitovatelné konečné verzi pdf maturitní práci odešlou svému vedoucímu mat. práce
mailem. Termín odevzdání je dle kritérií 30. března 2020.
Vytištěnou práci v kroužkové vazbě proti podpisu neprodleně dodáte na sekretariát po
opadnutí restriktivních opatření a otevření služeb a tiskáren prozatím v termínu první poloviny
dubna.
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