
 
Brief SchülerInnen der Klassen 4ABC, 5AB Sj 2019 2020 

 

Anmeldungen zu den Wahlpflichtfächern 2020/ 2021 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler 

Nachdem der erste Schritt Ihrer Anmeldung zu den Wahlpflichtfächern, 

folgt jetzt der 2. Schritt der Anmeldephase. Die Voraussetzung für die 

endgültige Annahme Ihres gewählten Faches ist die Vorlage eines 

Portfolios. Dieses Portfolio muss ein Dokument (oder Heft) beinhalten, 

das den Arbeitsprozess während des Distanzunterrichts dokumentiert 

und sämtliche Beilagen (Hausübungen, Arbeitsblätter, etc.).  

Alle Unterlagen müssen in einer Mappe gesammelt mir nach Ende des 

Distanzunterrichts abgegeben werden. Die Unterlagen können auch 

nach dem Distanzunterricht in der Schule ausgedruckt werden. 

4.Klassen: 

Seminar 1: 

Für die Aufnahme in den Kurs Unternehmerführerschein ist die Vorlage 

eines Portfolios aus Geografie über die Zeit des Distanzunterrichts 19 / 

20 Voraussetzung. 

Seminar 2: 

Für die Aufnahme in das Wahlpflichtfach Seminar Englisch  ist die 

Vorlage eines Portfolios aus dem Fach Englisch (über die Zeit des 

Distanzunterrichts 19 / 20) Voraussetzung.  

5. Klasse: 

Für die Aufnahme in die Seminare  Geografie, Geschichte, Chemie, 

Physik und OSZ ist die Vorlage eines Portfolios aus Geografie, 

Geschichte, Chemie, Physik und OSZ (in deutscher Sprache)  über die 

Zeit des Distanzunterrichts 19 / 20 Voraussetzung.  

SchülerInnen, die kein Portfolio vorweisen können, werden von der 

Direktorin zu den Kursen zugeteilt, die noch freie Kapazitäten haben. 

Isabella Haleš 

21.4.2020 

 

 



 
Dopis pro studentky a studenty tříd 4ABC, 5AB, šk. rok 2019/2020 

Přihlášení na povinně volitelné předměty ve školním roce 2020/2021 

 

Milé studentky, milí studenti, 

po prvním kroku Vašeho přihlášení na povinně volitelné předměty nyní 

následuje druhý krok přihlašování. Předpokladem pro konečné přijetí do 

Vámi zvoleného předmětu je předložení portfolia. Toto portfolio musí 

obsahovat dokument (nebo sešit), který dokládá Váš pracovní proces 

během distanční výuky, a veškeré přílohy (vypracované domácí úkoly, 

pracovní listy atd.).   

Všechny podklady mi musí být, shromážděné v jedné složce, odevzdány 

po ukončení distanční výuky. Tyto podklady (pokud je máte pouze 

elektronicky) mohou být po ukončení distanční výuky také vytištěny ve 

škole.   

4. ročník: 

Seminář 1: 

Pro přijetí do kurzu Podnikatelský řidičák je předpokladem předložení 

portfolia ze zeměpisu za dobu distanční výuky ve školním roce 19/20.  

Seminář 2: 

Pro přijetí do povinně volitelného semináře angličtiny je předpokladem 

předložení portfolia z předmětu Angličtina (z období distanční výuky ve 

školním roce 19/20). 

5. ročník: 

Pro přijetí do seminářů ze zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky a OSZ je 

předpokladem předložení portfolia ze zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky 

a OSZ (v němčině) za dobu trvání distanční výuky ve školním roce 19/20.  

Studentky a studenti, kteří nedoloží žádné portfolio, budou ředitelkou školy 

rozděleni do kurzů, které budou mít ještě volnou kapacitu. 

Mag. Isabella Haleš 

21.4.2020 

 


