
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 
Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov 
         

          
           V Přerově dne 18. 09. 2020 
 

Informace a opatření ke COVID – 19 a povinné nošení roušek od 18. září 2020:  
 

Vážení rodiče, milí žáci,  
 resp. občané, kteří přicházíte s různými záležitostmi na naši školu, 
 
věnujte prosím mimořádnou pozornost informacím, které budou pravidelně zveřejňovány 
na našem školním webu v souvislosti s měnícími se opatřeními ministerstva zdravotnictví 

a ministerstva školství podle tzv. „semaforu“ a reagujícími na průběh šíření COVID – 19 (koronavir) 
v ČR a Olomouckém kraji, resp. na Přerovsku. 
 
1) Na základě opatření MZd ČR počínaje pátkem 18. září 2020 platí povinné nošení roušek 

ve všech budovách naší školy, včetně tříd (učeben).  

BEZ ROUŠEK JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 

Toto opatření platí pro všechny ŽÁKY i OSOBY, které vstupují do kterékoli budovy 

v našem školním areálu. 

Žádáme žáky, aby roušky do školy nezapomínali pravidelně nosit (a měli u sebe nejlépe 

další 1-2 náhradní roušky z hygienických důvodů).   

Žádáme současně žáky, aby svačili pouze ve svých učebnách (nebo k tomu vyhrazených 

místnostech), kdy o přestávce při jídle mohou roušky sundat.  

Ve společných prostorách školy (chodby, vestibul…) je konzumace jídla a pití zakázána 

z důvodů hygienických opatření. 

Upozorňujeme, že vstup žáků, rodičů a dalších osob do kanceláří je také pouze v rouškách. 

2) Při vstupu do školy každý příchozí použije „dávkovač“ s dezinfekčním prostředkem.  

3) Žádáme všechny, aby se řídili pokyny zveřejněnými na vstupních dveřích u hlavní vrátnice 

školy nebo domova mládeže a současně respektovali pokyny pracovníků ostrahy 

(vrátných), případně pokyny pedagogů naší školy. 



4) V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZVÝŠENOU TEPLOTU NEBO SE U VÁS PROJEVUJE VIROVÉ 

ONEMOCNĚNÍ, NEMŮŽETE BÝT DO ŠKOLY VPUŠTĚNI.  

ŽÁDÁME PROTO ŽÁKY, ABY V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉ TEPLOTY NEBO JINÝCH PŘÍZNAKŮ 

VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ ZŮSTALI DOMA A KONZULTOVALI DALŠÍ POSTUP SE SVÝM 

DOROSTOVÝM LÉKAŘEM. 

Upozorňujeme, že bude prováděno namátkové měření teploty při příchodu do školy 

přes hlavní vrátnici školy. Vyzýváme proto všechny, aby měření dobrovolně podstoupili. 

5) POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ NEMOCI, NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA: 

ZLETILÍ ŽÁCI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ oznámí nemoc (nebo jakoukoli 

nepřítomnost) PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU EDOOKIT (nebo telefonicky: 581 201 276) 

svému třídnímu učiteli (resp. učiteli odborné výuky). Jejich e-maily jsou uvedeny na webu 

školy: www.kourilkova8.cz.  

Při nepředvídané události (ranní nevolnost, úraz, úmrtí v rodině) se lze omluvit telefonicky 

také na sekretariátě školy paní Michaele Kovářové, telefon: 581 201 276 (vždy uvést své 

jméno, příjmení, ročník, obor vzdělání).  

Upozorňujeme však žáky, že v případě virového onemocnění je nutné kontaktovat 

v každém případě dorostového lékaře a předat pak zprávu lékaře svému třídnímu učiteli 

o zdravotním stavu.  

6) Pokud potřebujete na SŠT vyřídit neodkladné záležitosti (jako je např. žádost, potvrzení 

pro úřady, přijetí – přestup na školu…) a máte příznaky virového onemocnění, volejte do 

kanceláře ředitele školy paní Janě Stokláskové, se kterou další postup konzultujte.  

Telefon: 581 201 276, nebo napište na e-mail: stoklaskova@kourilkova8.cz . 

 
 

V Přerově dne 18. 9. 2020 

 

Mgr. František Šober 

ředitel školy 
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