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Březová, 1. prosince 2017
Termíny přezkoušení v 1. pololetí (11. - 19. 1. 2018):

Okruhy přezkoušení ze všech předmětů, vzorové online testy pro první pololetí jsou zde.
Přihlašuje se přes rezervační systém - zsb.ezakovka.cz/rezervace, který je už v provozu.
Připomínáme jednorázové heslo ke vstupu - heslo: h7l3d0 – (malé há, sedmička, malé el, trojka, malé dé, nula)
Tady je video návod na rezervaci termínu přezkoušení -https://www.youtube.com/watch?v=-YJV_pi7pe8 .
Pro žáky, které nelze hodnotit na konci prvního pololetí, určil ředitel školy pro jejich hodnocení náhradní termín, a
to na období 28. března 2018, pouze v Březové, od 9,00 hod. (bude spuštěn rezervační systém od 1.2. 2018).
UPOZORNĚNÍ
Časem rezervace se rozumí pouze doba příchodu do místa přezkoušení. Délka vlastního přezkoušení je potom závislá
na připravenosti žáka, předložených materiálech v portfoliu. Žák dostane čas na přípravu a teprve pak je postupně
"přezkušován" z jednotlivých předmětů.
Bližší podrobnosti, požadavky k přezkoušení jsou na školním moodle - nabídka "Okruhy přezkoušení - 1. pololetí“.
Základním cílem při "přezkoušení" je ověřit, zda:
- žák v příslušném období byl vzděláván a dosáhl odpovídajících výsledků;
- došlo k rozvoji dovedností a vědomostí; žáka hodnotíme individuálně, v rámci jeho možností a osobních pokroků;
- rodičem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností - vyplňte online formulář Záznam o průběhu a
výsledcích přezkoušení žáka v individuálním vzdělávání (rozešleme 2. ledna 2018); tento záznam vyplňte pro
všechny termíny nejpozději do 10. ledna 2018.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně vzdělávaní žáci mohou vybrat tato místa:
Skype – pro online přezkoušení je termín čtvrtek 11. ledna 2018 – jen odpoledne. Skype adresa školy je
„zsbrezova“; přihlaste se 15 minut před začátkem. Vzhledem k tomu, že těmto žákům vycházíme vstříc, je ze strany
rodičů potřebné dodržet a splnit následující pokyny, jinak přezkoušení přes Skype nebude umožněno.
Druhá část přezkoušení přes Skype
- při vlastním přezkoušení přes Skype vyučující - zadá/může zadat žáku doplňující (vysvětlující) otázky, aby si ověřil, že
žák předloženému (dodanému) portfoliu rozumí; případně proč došlo k chybám;
- žák musí být vidět - tzn. musí mít spuštěn videohovor na Skype - žák se připojí až dle pokynů školy
Březová, budova školy – pátek 12.1. 2018 a potom úterý 16. a středa 17. 1. 2018 - přezkoušení bude probíhat od
8,30 hod.

Brno – pondělí 15. 1. 2018; adresa je - Vídeňská 55, LCS Business centrum. Učebny jsou v 1. a 2. patře. Je k dispozici
wifi.

Praha, Vodičkova ulice – čtvrtek 18. ledna a pátek 19. 1. 2018 - adresa je: Vodičkova 20, Praha 1 – vchod do
průchodu; Novoměstský pivovar, po 5 m vlevo výtah do 4. patra – Profi-ten, a.s., přímo před domem je stanice
tramvaje - Vodičkova, je to jedna stanice od metra Můstek. Je k dispozici wifi.
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