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Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

Vážení studenti, studentky, žáci a žákyně, 

 

včera nám byl doručen dopis pana ministra, kde se vysloveně uvádí: 

 

"Individuální prezenční konzultace ve školách je možné dle krizových opatření konat i 

za současné situace a já Vás naléhavě žádám, abyste je využívali všude tam, kde je to ve 

prospěch dětí, které potřebují pomoc a podporu." 

 

Z tohoto důvodu: 

 

 od soboty 20. 3. 2021 poběží individuální prezenční konzultace žáků dálkového studia 

ve Strašnicích dle stanoveného rozvrhu hodin  

Učitelé, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit prezenčních konzultací, budou mít 

on-line výuku v rozvrhem stanoveném čase, žákům umožníme přístup k PC ve škole. 

Pokud se někdo z žáků nemůže dostavit na konzultaci, dohodne se přímo s učitelem 

předmětu. 

 

 od pondělí 22. 3. 2021 poběží individuální prezenční konzultace žáků posledních 

ročníků denního studia v předmětu odborný výcvik na Zlíchově a na Kovářské dle 

rozvrhu na webu školy (rozvrh bude zveřejněn nejpozději v pátek 19. 3.)  

V průběhu týdne 22. – 26. 3. bude zvážena možnost individuálních prezenčních 

konzultací i pro žáky nižších ročníků, bude-li to organizačně možné. 

 

 od pondělí 22. 3. 2021 poběží individuální prezenční konzultace studentů VOŠ Pod 

Táborem dle rozvrhu na webu školy (rozvrh bude zveřejněn nejpozději v pátek 19. 3.)  

 

Pokud někdo z učitelů nebo z žáků/studentů, kterých se individuální konzultace týkají, 

potřebuje potvrzení pro příjezd do Prahy z jiného okresu, pošle požadavek na 

ssuar@ssuar.cz a potvrzení mu bude obratem zasláno na e-mail. Do e-mailu uveďte Vaše 

jméno, třídu a adresu trvalého bydliště – usnadníte nám tím práci. Používejte, prosím, e-

mail, který máte zadaný v bakaláři, abychom mohli ověřit Vaši identitu.  

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 

 

mailto:ssuar@ssuar.cz
http://www.ssuar.cz/
mailto:ssuar@ssuar.cz

