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INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY K ORGANIZACI VÝUKY OD 16.3.2020  
NA DOBU NEURČITOU 

  
 
Vážení rodiče, žáci, 
 na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR ze 
dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 a následným Usnesením Vlády ČR o 
vyhlášení nouzového stavu na území ČR s účinností od 12. 2. 2020 je zakázána 
osobní přítomnost žáků při středoškolském vzdělávání. Díky těmto rozhodnutím se 
po jarních prázdninách, které v Libereckém kraji trvaly v období od 9. 3. – 13. 3. 
2020, výuka na naší škole neuskuteční. Žáci se budou vzdělávat doma formou 
„distančního studia“ a to do doby odvolání opatření vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a Vlády ČR. 
 
 Škola stanovuje pravidla pro toto „distanční - domácí studium“. Žáci budou 
sledovat a využívat internetové stránky školy www.prak.cz, na kterých jsou vstupy do 
školních systémů Bakaláři, Moodle či DUMy. Pravidla se vztahují na všechny žáky 
včetně žáků maturitních ročníků. Příslušní vyučující jednotlivých předmětů připraví 
pro žáky domácí úkoly, úlohy a materiály, které budou uvedeny ve školních 
systémech, nebo jim budou zaslány na žákovské e-maily. Kontrola domácího 
vzdělávání bude řešena s příslušným zadávajícím vyučujícím konkrétního předmětu. 
Předpokládáme, že všichni vyučující připraví ke svým příslušným předmětům domácí 
úkoly, úlohy a materiály během následujícího týdne, max. do 18. 3. 2020. 
  
  Z důvodu nejasnosti délky trvání výše uvedených opatření mohou být pravidla 
zadávání domácích prací průběžně měněna či doplňována a žáci o této skutečnosti 
budou informováni prostřednictvím sdělení na našich webových stránkách nebo 
emailovou komunikací s příslušným vyučujícím.  
 
 Tímto i vyzýváme žáky, kteří mají změněnou e-mailovou adresu, aby 
bezodkladně kontaktovali svého třídního vyučujícího, který do systému Bakaláři 
provede změnu e-mailu žáka. Pokud žák zapomněl přístupové heslo do systému 
Bakaláři či Moodle, kontaktuje pana Františka Buriánka na emailu 
frantisek.burianek@prak.cz, který mu nový přistup zašle prostřednictvím e-mailu 
žáka. 
 
 Školní zájezd - Za poznáním historie: Amsterdam, který se měl uskutečnit 
v termínu 29. 3. – 3. 4. 2020 je zrušen a nyní jednáme o přeložení termínu. 
 
 Školní zájezd -  Znojmo, který se měl uskutečnit v termínu 14. 4. – 16. 4.2020 
bude nejspíše také odložen na následující školní rok (podzim 2020/2021). Žáky 
budeme informovat. 
 
 Termíny doplňkových zkoušek za 1. pololetí školního roku 2019/2020 se 
posouvají z termínu 31. 3. 2020 na nový termín do 30. 4. 2020. Tento termín může 

mailto:prak@prak.cz,
http://www.prak.cz/
http://www.prak.cz/
mailto:frantisek.burianek@prak.cz


 

 

 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, 

s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Liberec 214161221/0300, IČ: 25025970, DIČ: CZ 25025970 

být i posunut v souvislosti s prodloužením opatření vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví ČR a Vlády ČR. 
 
  
 Informace pro maturanty: Termíny maturitních zkoušek i praktické zkoušky pro 
školní rok 2019/2020 zůstávají v platnosti, dokud Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR nerozhodne jinak. Je naší povinností upozornit žáky, že i přes jejich 
nepříznivou situaci nedoporučujeme se scházet s ostatními žáky mimo školu, 
vytvářet tak studijní skupinky. Pomáhejte si a podporujte se prostřednictvím e-mailu. 
Pro maturanty platí stejná pravidla domácího vzdělávání. Žákům budou vkládány 
úkoly, úlohy či studijní materiály prostřednictvím školních systémů nebo budou 
zasílány na jejich e-maily. V případě nejasností kontaktujte vyučujícího konkrétního 
předmětu prostřednictvím e-mailu. 
 
 Prosíme všechny žáky především o průběžné sledování našich webových 
stránek. Budova školy je uzavřena do odvolání, včetně sekretariátu. Vyučující a 
zaměstnanci školy budou instruováni e-mailem či telefonicky. 
 
 Pokud budou žáci cokoli potřebovat zjistit, spojí se se svojí třídní učitelkou, 
která obratem kontaktuje vedení školy a potřebné informace žákům předá. Na vydání 
potřebných potvrzení žákům se domluví žáci také prostřednictvím třídní učitelky. 
 
 Vážení žáci, neberte prosím následující týdny jako prodloužené prázdniny, ale 
snažte se využít času k domácímu studiu. Nácvik samostudia je důležitý pro 
následné studium na vysoké škole. 
 
 Žádáme i rodiče žáků nižších ročníků o pomoc s kontrolou domácího 
vzdělávání, s jejích rozvržením a plněním.  
 
 Konkrétní e-maily na jednotlivé vyučující najdete na www.prak.cz, nebo stačí 
zadat: jméno.příjmení@prak.cz.  
 
 Doporučujeme sledovat webové stránky Krajského úřadu Libereckého kraje a 
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 
 
 
Přejeme všem pevné nervy a hodně zdraví! 
 
 
 
 
 
         Ing. Josef Honzejk, ředitel 
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https://www.khslbc.cz/koronavirus/ 
 
https://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/6397/Informace-odboru-skolstvi-
mladeze-telovychovy-a-sportu-Krajskeho-uradu-Libereckeho-kraje-k-provozu-
materskych-skol-vsech-zrizovatelu-v-souvislosti-s-sirenim-onemocneni-COVID-
19.aspx 
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