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 Praha 18. listopadu 2020 
 Č. j.: MHMP 1752686/2020 
 Počet listů/příloh: 2/1 
  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

vážená paní radní, vážený pane radní, 

vážení rodiče, 

situace kolem COVID-19 bohužel nedovolí uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu 
pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována on-
line formou, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace. 

Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10:00 hodin na 
scholapragensis.online živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora 
hlavního města Prahy. Program bude následovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté 
Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou 
průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy 
apod. 

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10:00 do 12:00 hodin je v plánu živé vysílání zaměřené 
primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí 
na střední školu, neboť jsou v deváté třídě. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line 
jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace týkající se přijímacího řízení a také, 
aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou 
přichystány prezentace škol, videa, podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást 
dotazy, na které v živém přenosu dostanou odpovědi. 

Tímto bych rád poprosil o podporu paní ředitelky a pány ředitele základních škol, aby umožnili 
žákům svých škol ve čtvrtek dopoledne připojení na živé vysílání Schola Pragensis on-line, tedy 
neorganizovali pro ně jinou výuku. V tento den bude rovněž probíhat informační blok pro 
rodiče, s možností klást dotazy, proto připojit se mohou i oni. A také, aby informovali rodiče, že 
se tato událost pro jejich děti koná. 

Děkuji Vám předem za Vaši pomoc. Situace kolem COVID-19 je pro nás ve školství velmi 
nepříjemná, ale pevně věřím, že z ní vyjdeme posíleni, zvláště pokud dokážeme spolupracovat. 
Přeji Vám hodně zdraví a také pevné nervy. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání 
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Další aktuální informace naleznete na scholapragensis.online (odkaz bude funkční až v den 
zahájení) a také na Facebooku a Instagramu. 

 

 

  

 

 

S pozdravem 
 
 
 
                                                                                                 Vít Šimral 
                                                                                                  podepsáno elektronicky 
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