#newsletter
Vážení rodiče,
mám radost, že vám mohu představit první newsletter naší školy, jehož
formou bych vás rád měsíčně informoval o důležitých událostech, novinkách
i plánech.
Vím, že doba je velmi náročná jak pro naše studenty, tak i pro vás.
Nepodléhejme těmto těžkostem a snažme se mladé žáky motivovat ke
studiu, ale i určité duševní pohodě. Věřím, že jim bude v budoucnu tato
nepříjemná zkušenost přínosem a naučí je adaptaci na nové situace.
Neváhejte se na mě či mé kolegy obrátit s jakýmkoliv dotazem i
připomínkou. Věřím, že každý problém lze zdolat a z naší strany uděláme
maximum, abychom nalezli společnou cestu v diskusi i řešení.
Jaroslav Semerád

Testování na COVID-19
Od pondělí 12. dubna probíhá na naší škole povinné testování na COVID-19. Žáci i zaměstnanci se budou
testovat tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů bez nutné asistence zdravotnického personálu.
Testovat se nemusí:

osoby, které doloží negativní výsledek antigenního, PCR preventivního testu nebo testu na přítomnost
antigenu, které nejsou starší než 48 hodin,

osoby, které absolvovaly COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem,
osoby, které doloží certi kát MZ ČR o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní.

Vše, co potřebujete vědět o maturitní zkoušce
Veškeré důležité informace týkající se maturitní zkoušky najdete na webu školy, ale také na portálech Cermatu
nebo na edu.cz. Zároveň však kontrolujte i svůj školní e-mail. V tuhle chvíli je pro vás nejdůležitější termín 6. 5., kdy
se uzavírá klasi kace pro 4. ročníky.

Mám maturitu, a co dál?
Jdu na vysokou

Jdu do práce

Ještě nevím, co chci

Neuděl/a jsem to

Pokud máte podané
přihlášky na VŠ, tak teď
asi jen čekáte na přijetí.
Kdyby to náhodou
nevyšlo, koukněte na
obory, které doporučují
naši studenti, třeba nabízí
i druhá kola. Můžete taky

Po střední škole
samozřejmě můžete i
rovnou nastoupit
do práce. Koukněte na
rmy v Libereckém kraji,
které mohou mít pozici
přímo pro vás: Benteler,
ČEZ, Jablotron, Knorr-

Pokud si myslíte, že
práce ani vysoká pro vás
teď není to pravé,
můžete zkusit tzv. gap
year a najít se v něčem
novém. Jana Langová ze
Studenty v tomhle článku
shrnuje pozitiva a

Pokud náhodou nesložíte
maturitu hned napoprvé,
nezoufejte. Do
opravného termínu máte
pořád status studenta.

Bremse.

negativa.

zkusit naši VOŠ.

Ať už se vaše dcera nebo syn rozhodne pro cokoli, je vždy důležité myslet na to, co bude dál. Server Kam po
maturitě dal dohromady přehlednou infogra ku, podle které se můžete dozvědět, kdy je nutné se přihlásit na
Úřad práce a jak postupovat při neúspěchu.

Co je u nás nového?
I přesto a možná právě proto, že nechodíme do školy, snažíme se pracovat na jejím zvelebení. A tak přinášíme
čerstvé informace o tom, na co se žáci mohou těšit. V lednu proběhla oprava sociálního zařízení v 1. NP v budově
A, které bylo kompletně zmodernizováno za celkem 1 200 000 Kč. V březnu proběhla výmalba jídelny a zároveň
se neustále pracuje na rekonstrukci střechy.

Jarní pohár
V pondělí 19. dubna začíná 4týdenní sportovní výzva Jarní pohár, ve
které se všechny třídy budou snažit nachodit či naběhat co nejvíc
kilometrů.
Každý den tak můžou poslat svůj denní pohyb, který sledují jejich chytré
hodinky nebo aplikace v telefonu. A není to jen tak – deset tříd s nejvyšším
počet kilometrů získá nanční odměnu do třídního fondu. Už teď si na
webu můžete přečíst pravidla výzvy.

JA Titan tým
Tato soutěž je příležitostí pro ty z vás, kteří se cítí silní v této ekonomické
simulaci. V průběhu dvou kol (základního „online" a nálového) mají žáci
možnost ověřit si své znalosti z mikroekonomie, změřit síly se svými
konkurenty a vyhrát některou ze zajímavých cen.
Během této soutěže musí soutěžící prokázat dostatečné
mikroekonomické znalosti, zdatnost v managementu počítačem
simulované rmy a zároveň pevné nervy, schopnost týmové práce,
komunikace i rychlého rozhodování. Na webu JA Czech si můžete přečíst
celé propozice soutěže.

Vyjádři se #sOdvahou
Asociace debatních klubů vyhlásila na celý duben soutěž s cílem podpořit
u žáků schopnost argumentace, vysvětlení vlastního názoru a přemýšlení
nad společenskými problémy a jejich řešeními.
Přihlásit se můžou žáci všech našich ročníků, a to pomocí natočení
maximálně 6minutového videa, ve kterém navrhnete proč a jak řešit
jeden z těchto tří problémů: vzdělávání, životní prostředí, nebo ohrožení
demokracie.
Veškeré informace a pravidla najdete na webu Asociace.

Články časopisu Zkrat

Rozšíření oboru IT

Rozhovor s Romualdem
Klemmem

Povídka Zoufalý běh

Obor Informační

Absolvent a skvělý

technologie otevírá o třídu

muzikant Romuald Klemm se

Představte si, že jste uvězněni

navíc a obor Technické

rozpovídal, které předměty ho

lyceum bude po dlouhých

nejvíce bavily a na jakého učitele

letech fungování ukončen. Díky

vzpomíná ze všech nejraději.

tomu vzniknou dvě zaměření
oboru IT.

ve škole a kdosi vám jde po
krku. Utečete svému
pronásledovateli?
Přečíst celý článek

Přečíst celý článek

Přečíst celý článek

Přijímací řízení
Vše, co potřebujete vědět o přijímacím
řízení na střední školu

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím
řízení na VOŠ

Informace týkající se přijímacího řízení pravidelně
aktualizujeme na našich webových stránkách. Pokud

V akademickém roce 2021/2022 naše škola otevírá na
VOŠ obor Průmyslová elektrotechnika s kapacitou 30

potřebujete obecné informace, můžete navštívit web
edu.cz. Momentálně je nejdůležitější termín
přijímacího řízení, které proběhne 3. až 4. 5. 2021.

míst. Informace týkající se přijímacího řízení najdete na
našem webu. Přihlášky je možné podávat do 31. 5.
2021 a přijímací pohovor je naplánován na 14. 9. 2021.

Sociální sítě
Už nás sledujete na sociálních sítích? Snažíme se být aktivní i tady a přinášet vám novinky i důležitá oznámení z
prostředí školy. Sledujte nás, ať už vám nic neunikne. 😎
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