IFORMACE PRO STUDENTY 4. ROČNÍKU,
maturantů oborů Elektrotechnika, Strojírenství a Provoz a ekonomika dopravy.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky a nařízení vlády ČR o
uzavření škol a v souvislosti s blížícím se termínem odevzdání MATURITNÍCH PRÁCÍ a
SEZNAMŮ LITERÁRNÍCH budou tyto dokumenty průběžně odevzdávány ELEKTRONICKY.
Pokyny ke zpracování a odevzdávání dokumentů:
Před odesláním „práci i seznam“ uložte ve formátu PDF, aby byla zaručena její neměnnost
(v MS office Soubor -> Uložit jako Adobe PDF nebo ve starších verzích Soubor -> Uložit jako > a zvolit Uložit jako typ: Formát PDF; případně můžete použít virtuální PDF tiskárnu, jako je
například PDFCreator nebo online převodníky ve stylu doc to pdf).
SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL
Seznamy literárních děl odešlete na mail svému vyučujícímu CJL:
EL 4. A – Mgr. Hemala – hemala@spsbv.cz
EL 4. B – Mgr. Uhlířová – uhlirova@spsbv.cz
LG 4. – odevzdáno
ST 4. – Mgr. Uhlířová – uhlirova@spsbv.cz
Termín odevzdání seznamu četby k maturitě: nejpozději 31. 3. 2020.
MATURITNÍ PRÁCE
Prostřednictvím e-mailové přílohy zaslané na školní adresu vašeho vedoucího práce (např.
zavodny@spsbv.cz). To se týká všech, kteří své práce nestihli odevzdat v papírové podobě
dříve. Pokud si nejste jisti, zda máte vše v pořádku, obraťte se prosím co nejdříve na svého
vedoucího práce.
Vzhledem k možné velikosti vaší práce prosím použijte k jejímu odevzdání úschovnu
(https://www.uschovna.cz/ -> zvolte Poslat -> vyplňte svůj email, přiložte vaši práci do Komu
uveďte školní adresu vašeho vedoucího práce, do Zprávy uveďte především vaše celé jméno
-> zvolte Odeslat).
Stanovené termíny pro odevzdání:
EL 4. A, EL 4. B, ST 4. - 31.3. 2020, nejpozději do 22:00 hod
LG 4.
- 23. 3. 2020, nejpozději do 22:00 hod
Pokud narazíte na nějaký technický problém, kontaktujte prosím našeho správce ICT p.
Popovského na adrese popovsky@spsbv.cz nebo v pracovní době (7:00 až 15:30) na tel. čísle
724 645 830.

Ing. Jaroslav Glier v.r.
ředitel školy

