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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục ôn tập cho khối 12  

và giảng dạy hoàn thành chương trình đối với khối 10, 11 

 

 Căn cứ Công văn số 1207/SGDĐT-VP ban hành ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc khẩn trương tổ chức thực hiện Công văn số 

1704/UBND-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ về việc cho phép trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học và tổ chức tổng kết năm học 2020 – 

2021, Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh như sau: 

   1.  Học sinh khối 12 tiếp tục đến trường ôn tập theo hình thức trực tiếp để chuẩn 

bị cho kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.  

  2. Học sinh khối 10, 11 tạm dừng đến trường và tham gia học tập trực tuyến tại 

nhà theo thời khóa biểu (bao gồm: học tập các nội dung còn lại để hoàn thành chương 

trình giáo dục; sửa bài kiểm tra cuối học kỳ) kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. 

  3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay khử 

khuẩn thường xuyên, hạn chế tập trung, khai báo y tế theo đúng quy định, ...  

 Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh được rõ và phối hợp với nhà trường thực hiện nghiêm 

túc, đạt hiệu quả cao các nội dung nêu trên./.  

 

 

 

 

Nơi nhân: 

- CB, GV,NV, CMHS;   

- Học sinh khối 10, 11, 12;  

- Lưu: VT.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Phạm Minh Khánh 



THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN 

KHỐI 10, 11 
Học Kỳ II- Năm Học 2020-2021 

 
 
Áp dụng:  Từ 17/5/2021 đến 22/5/2021 
 
*. Thời khóa biểu khối 10 
 

 Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
1 Toán Công Nghệ Văn học  Vật lý Tiếng Anh  Địa lý  
2 Toán Công Nghệ  Văn Học  Vật lý Tiếng Anh   Địa lý 
3 Công Dân Lịch sử Tin học Hóa học  Sinh học   
4 Công Dân Lịch sử Tin học Hóa học Sinh học  

 
*. Thời khóa biểu khối 11 
 

 Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
1 Công Dân Địa lý  Tin học Hóa học  Sinh học  Lịch sử 
2 Công Dân  Địa lý Tin học Hóa học Sinh học Lịch sử 
3 Toán Công Nghệ Văn học  Vật lý Tiếng Anh   
4 Toán Công Nghệ  Văn Học  Vật lý Tiếng Anh   

 
Tiết 1: Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút. 
Tiết 2: Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 15 phút. 
Giải lao: 15 phút. 
Tiết 3: Từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút. 
Tiết 4: Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút. 

*. Ghi chú:  
   - Giáo viên sử dụng tài khoản zoom của nhà trường hoặc cá nhân (Nhóm 
trưởng các Bộ môn thống nhất với các thành viên trong nhóm và gửi tài khoản cho 
học sinh trước 1 ngày; giáo viên dạy theo khối hoặc dạy theo nhóm lớp đã được 
phân công) 
 -  Tài khoản zoom của trường: 
  + Tài khoản 1: ID: 4094881080; pass: k7thsp (Thầy Tấn Phong mở phòng). 
  + Tài khoản 2: ID: 3199827133; pass: k8thsp (Thầy Duy Sang mở phòng). 
  + Tài khoản 3: ID: 5564426537; pass: k9thsp (Thầy Trọng Huỳnh mở phòng). 
 
 
  


