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Vážení rodiče, vážení žáci,
v uplynulém týdnu škola bohužel identi kovala 7 tříd, jejichž žáci nastoupili
do karantény či izolace.
Vzhledem k situaci na žáky i vyučující apeluji – dodržujte všechna hygienická
opatření, noste roušky, častěji se myjte ruce a pokud se necítíte dobře,
raději zůstaňte doma.
Doufám, že nadcházející dny poskytnou dostatečný čas na doléčení všech
nemocných a v listopadu se všichni sejdeme ve škole zdraví.
Jaroslav Semerád

Důležité informace
Distanční výuka
Vzhledem k rozvíjející se situaci se škola rozhodla na 25. a 26. října vyhlásit distanční výuku. Nejedná se tedy o
prodloužení prázdnin, v průběhu těchto dvou dnů bude probíhat online i o ine výuka.
Všichni žáci musí být připojení k MS Teams, a to pomocí tzv. nových účtů s doménou pslib.cz. Jednotlivé třídy a
předměty by měly mít založený vlastní Tým. Pokud náhodou daný tým neuvidíte, zkontrolujte:
jestli jste přihlášení pod účtem pslib.cz
sekci Týmy, název týmu by měl vypadat cca takto Třída-Název předmětu_21_Zkratka vyučujícího_Skupina,
např. E1A-ANJ_21_Pt_ANJ2
sekci Kalendář, kde mohl vyučující naplánovat schůzku
V případě problémů, kontaktujte svého vyučujícího.

Podzimní prázdniny
Od středy 27. 10. do pátku 29. 10. jsou celostátní podzimní prázdniny. Ve škole vás tedy všechny (mimo třídy,
které jsou v karanténě do jiného data) čekáme v pondělí 1. listopadu.

Co je u nás nového
Vyhlášení Letní soutěže
O prázdninách proběhla letní fotogra cká soutěž, do které se zapojila řada z vás. Děkujeme!
První místo a poukázku do obchodu Alza.cz v hodnotě 1 000 Kč vyhrála Natálie Ryšavá z třídy L2. Zároveň
chceme zmínit žáky, jejichž fotogra e byly v těsném závěsu – Lukáš Vaňátko (E2A), Jiří Buršík (E2B) a Vojtěch
Suchánek (L4).

Úklidová služba v kuchyňce a infocentru
V kuchyňce visí informace o tom, která třída má daný týden úklidovou službu. Jejím úkolem je každou přestávku
kontrolovat stav kuchyňky a na konci dne kuchyňku řádně uklidit – zkontrolovat dřez, zamést podlahu,
vyhodit odpadky, srovnat židle v infocentru. Kuchyňka a infocentrum slouží jako společný prostor pro všechny
žáky a je potřeba, aby si každý po sobě uklízel nepořádek.

Dozor na chodbách
Školní parlament chce podpořit vedení školy v dohlížení na dodržování hygienických opatření. Členové
parlamentu budou aktivně upozorňovat žáky na důležitost dodržování nařízení a případné hříšníky nahlásí
vedení školy.

Soutěže, do kterých se můžete zapojit
Česká lingvistická olympiáda
V týdnu od 8. do 12. 11. by mělo proběhnout školní kolo České lingvistické
olympiády. Úlohy kombinují logické myšlení a cit pro jazyk, znalost
jazyka není v žádném případě podmínkou.
Pokud chcete vědět, co vás čeká, koukněte na archiv úloh.
Přihlásit se můžete tak, že do pátku 29. října pošlete e-mail
paníMachálkové (lucie.machalkova@pslib.cz), ve kterém uvedete svoje
jméno, rok narození a rok, kdy budete maturovat.

Cena děkana fakulty dopravní ČVUT
Přihlas dvou až čtyřčlenný tým do 9. 1. 2022 prací s dopravní a
telekomunikační tématikou, a to v následujících oblastech:
Dopravní stavby; Ekonomika dopravy a elektronických komunikací; Design
dopravních prostředků a staveb; Doprava ve městech a aglomeracích;
Využití moderních technologií v oblasti dopravy (telematika,
digitalizace); Automatizované dopravní prostředky; Smart Cities.
Více informací na webu soutěže.

Zajímavosti

Energetická maturita
První místo obsadil Jakub Brůna
ze třídy E3B, na třetím se umístil
Matěj Doležal.
Přečíst celý článek

Rozhovor s Davidem
Savickým
V prvním rozhovoru letošního
roku Tadeáš Balda vyzpovídal
náčelníka horské služby.

Budoucnost Evropy
Kam směřuje dnešní Evropa a
jak na její budoucnost nahlíží
různé generace?
Chci vědět víc

Přečíst celý rozhovor

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