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

V Přerově dne 30. 10. 2020

Informace a opatření ke COVID – 19 od 2. listopadu 2020:

Vážení rodiče, milí žáci,
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 30. října 2020 se prodlužuje tzv. „nouzový stav“ s účinností
od 2. listopadu (včetně) do 20. listopadu 2020 na celém území České republiky.
Prodlužuje se proto také distanční vzdělávání podle nových pravidel až do odvolání. Sledujte

prosím proto naše webové stránky.
S účinností od 2. listopadu do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
1) Teoretická výuka i praktická výuka: bude probíhat distančním způsobem vzdělávání
podle pravidel zakotvených ve školním řádu a jeho příloze: „Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků“ (viz https://kourilkova8.cz/student/dokumenty/).

2) Provoz domova mládeže je pro ubytované žáky těmito opatřeními pozastaven do 20. 11.2020
(včetně).

3) Školní jídelna zajišťuje i nadále stravování, a to takto:
Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna i nadále umožní odběr obědů v rámci
školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním
způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
Je povoleno, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.
Cizí strávníci si mohou jídlo pouze odebrat s sebou.
Škola bude i nadále postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně
Vládou České republiky.

4) Pokud budete potřebovat na SŠT vyřídit neodkladné záležitosti (jako je např. žádost,
potvrzení o studiu pro úřady, …) domluvte se nejdříve telefonicky nebo mailem.
Potvrzení o studiu vydává:
Paní Kovářová Michaela:
Telefon: 581 201 276, nebo napište na e-mail: kovarova@kourilkova8.cz .
S žádostmi, různými dotazy apod. se obracejte na:
Paní Jana Stoklásková:
Telefon: 581 201 276, nebo napište na e-mail: stoklaskova@kourilkova8.cz .

V Přerově dne 30. 10. 2020

Mgr. František Šober
ředitel školy

