Zpráva z GOAML
Vážení školští radní GOAML!
S ohledem na situaci kolem Covid-19 se nekonala plánovaná schůzka 1. 6. 2020. Proto bychom Vás rádi
informovali o dění ve škole v tomto období.
1. Od 11. 3. probíhala na škole distanční výuka. S ohledem na nově vzniklou situaci šlo o maximální
nasazení většiny učitelů a do výuky se zapojili téměř všichni žáci. Ti, kteří se nezapojili většinou
nepracují ani při prezenční výuce.
Informace byly prioritně předávány v systému Bakaláři (neboť do tohoto systému mají přístup jak
rodiče, tak žáci – odděleně a přímo je možné prostřednictvím tohoto systému interně
komunikovat. S ohledem na administrativní stránku, technické chyby (které byly operativně
odstraňovány ze strany poskytovatele) byla potřeba ze strany vyučujících využít ještě jiné systémy,
kterými škola disponuje. Vyučující, kteří tuto potřebu cítili, byli proškoleni v systému MS Teams.
Do této platformy mělo v době vyhlášení uzavření škol přístup asi 40 % žáků a minimum učitelů
(asi 5). Během kovidového období se postupně podařilo MS Teams zavést pro všechny žáky školy
a pro asi 70 % učitelů. Kromě MS Teams (který je novinkou od září 2019), využívali učitelé
komunikaci přes e-mail, Google classroom, Moodle a podpůrné on-line servery. V případě potřeby
v budoucích letech, by bylo dobré, pokud bude jeden systém fungovat dokonale a bude moci být
nastaven pro všechny pedagogy a žáky jednotně, aby žáci v systému zadávání pokynů nebyli
zmatení.
Pozn. MS Teams je spíše ideální pro interaktivní komunikaci se žákem, má k dispozici spousty
podpůrných nástrojů, kterými Bakaláři nedisponují, neboť systém Bakaláři je prioritně nastaven
na školní agendu jako takovou. Nyní se systém rozšiřuje a pro on-line výuku vyvinuly další nástroje
pro komunikaci, tedy lze v budoucnu očekávat, že budou systémy propojené a jednotnost
zadávání bude možné ponechat v systému Bakaláři, neboť je to jediný komunikační kanál, který
může kontrolovat i rodič, aniž by musel žák osobně demonstrovat rodičům, jak to vypadá (MS
Teams tuto službu nemají)
2. Klasifikace: Podle nové vyhlášky MŠMT byla sestavena upravená pravidla pro hodnocení žáků za
2. pololetí školního roku 2019/2020. Známka na závěrečném hodnocení zohlednila klasifikaci
z prezenční doby výuky, práci v online prostředí a klasifikaci za 1. pololetí. V souladu s pravidly
nebylo možné některé žáky klasifikovat, popř. neprospěli. Termíny pro uzavření doklasifikování,
případně opravných zkoušek jsou v souladu se školským zákonem.
3. Maturitní zkoušky – přehled viz tabulka.

Celková úspěšnost mírně vzrostla, a to i přesto, že k maturitě šli žáci, kteří by za normálních
okolností nebyli k MZ připuštěni, neboť by neprospěli v posledním ročníku.

Úspěšnost G oborů je 93 %, úspěšnost OA je 60 %. I u oboru obchodní akademie se jedná o zlepšení
ve srovnání s předchozími školními roky.
4. Přijímací zkoušky
8G – 73 přihlášek – obor naplněn 30 žáků
4G – 35 přihlášek, momentálně 22 žáků odevzdalo zápisový lístek a škola vypisuje 2. kolo
OA – 28 přihlášek, momentálně 14 žáků odevzdalo zápisový lístek a škola vypisuje 2. kolo
Uchazeči měli pouze jednou možností konat přijímací zkoušku, ale na každou zkoušku byl navýšen
časový limit pro konání. Počet žáků, kteří nesplnili minimální počty požadovaných bodů je ve
srovnání s předchozími roky lepší. Minimální počty bodů požadovaných pro maturitní obory
v rámci kraje nejsou celorepublikové a tedy je vyšší pravděpodobnost přijetí těchto uchazečů
v Plzeňském kraji, kde tzv. cut off score nemají, pouze dodržují nařízená procenta zohlednění
předchozího vzdělávání a přijímacích zkoušek.
5. Různé
 Školu opouštějí 2 učitelé – odchod do důchodu a přichází 3 noví (popř. návrat z MD).
 Statutární zástupkyní školy byl jmenován 2. její zástupce Mgr. Bořivoj Kříž
 Personálně je škola zajištěna, i když narůstá počet hodin odučených neaprobovaně. Toto
není problém pouze GOAML, ale většiny škol v KK.
 Budou upraveny řády školy, a to i s ohledem na distanční výuku a zkušenosti z doby
pandemie
 Během prázdnin dojde k dílčím úpravám ŠVP – změny se týkají hlavně informatiky, fyziky.
 Škola je zapojena do projektů financovaných z EU – Šablony II. a od září také do krajského
projektu Implementace krajského akčního plánu II.
 Škola bude realizovat enviromentální/komunitní zahradu za školou

Protože v listopadu končí naše volební období, bude naposledy zasedat školská rada v pondělí 21. 9.
2020 od 16,00 v budově GOAML. Na začátku září se připomenu s pozvánkou. Hlavními body jednání
budou školní a klasifikační řád, výroční zpráva školy.
Přejeme Vám všem krásné léto.
Mgr. Dušan Drexler, předseda školské rady
Mgr. Klára Tesařová, statutární zástupkyně školy
V Mariánských Lázních dne 29. 6. 2020

