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

             
           V Přerově dne 21. 04. 2021 
 

Informace a opatření k provozu školy od 26. dubna 2021 do odvolání:  

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

v návaznosti na sdělení MZd ČR a MŠMT ČR k provozu škol a vydané „Mimořádné opatření MZd 

ze dne 19. 4. 2021“ (odkaz ZDE), dále „Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna“ 

(odkaz ZDE), vydávám tyto informace a pokyny k výuce na naší SŠT, a to  

s účinností od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání. 

Od pondělí 26. dubna 2021 (včetně) platí následující pravidla: 

1) Teoretická výuka: i nadále platí individuální konzultace nebo skupinové konzultace pro max. 

6 žáků po domluvě s vyučujícími a třídními učiteli jednotlivých tříd. Pro skupinové konzultace platí 

povinnost podřídit se testování (viz níže bod 4).  

Další případné informace podá Mgr. Roman Novotný, ZŘTV: novotny@kourilkova8.cz 

Telefon: 581 2012 76   

2) Praktická výuka (tzn. odborný výcvik nebo praxe): bude probíhat prezenčně podle platného 

týdenního rozvrhu a dostaví se na ni žáci všech ročníků a všech oborů povinně. 

3) Při výuce se bude postupovat podle doporučení nastavených v materiálu: „1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ 

ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ“ (viz příloha nebo odkaz ZDE). 

4) Žáci přicházející na prezenční praktickou výuku nebo žáci, kteří přicházejí na skupinové 

konzultace na teoretické výuce, jsou povinni při vstupu do školy použít dezinfekci, dobrovolně se 

podrobit testování na předepsaném místě, nosit v celém areálu školy roušky a také během výuky. 

Dodržovat další hygienická opatření, jako např. pravidelné umývání rukou a používání dezinfekce 

v průběhu vyučování ... 

Hygienická pravidla dodržují i žáci, kteří jdou na individuální konzultaci, včetně nošení roušek. 

Nemusí se účastnit testování, ale dobrovolně se podrobí měření teploty a u  vrátnice vyplní čestné 

prohlášení, že nejsou pozitivní na  covid – 19. 

https://kourilkova8.cz/wp-content/uploads/2021/04/MŠMT.-Provoz-škol-od-19-4-2021.pdf
https://kourilkova8.cz/wp-content/uploads/2021/04/MŠMT-informace-pro-školy-od-26-4-2021.pdf
mailto:novotny@kourilkova8.cz
https://kourilkova8.cz/wp-content/uploads/2021/04/Příloha_1.fáze-otevírání-škol.pdf


Všichni žáci, kteří projdou testováním, obdrží doklad „potvrzení o negativním testování“, který je 

opravňuje ke vstupu do školy. Tímto dokladem se prokáží při příchodu do školy: zejména na hlavní 

vrátnici, resp. jej předloží svým vyučujícím, nebo na vyzvání kteréhokoli zaměstnance školy. 

Pokyny k testování: místa testování a organizace testování bude zveřejněno na webu školy, resp. 

oznámeno prostřednictvím portálu Edookit. 

5) Domov mládeže bude otevřen pro všechny ubytované žáky, kteří se účastní praktické výuky.  

Také žáci, kteří přijdou na DM za účelem ubytování, se musí podrobit testování na DM, nebo 

předloží doklad o testování ze své školy. Další informace na webu domova mládeže.  

Bližší  informace podá také Mgr. Pavla Rudolfová, ZŘ VMV: rudolfova@kourilkova8.cz   

mobil: 603 179 665. 

6) Školní jídelna: 

Školní jídelna zajišťuje stravování za dotovanou cenu všem žákům školy.  

Je povoleno, aby i žáci na prezenční výuce konzumovali jídlo v prostorách jídelny stejně jako 

zaměstnanci školy.  

Pro žáky  na distančním vzdělávání je povolen odběr obědu výdejním okénkem (take – away).  

Cizí strávníci si mohou jídlo pouze odebrat s sebou (take – away).  

7) Školní kiosek bude znovu otevřen. 

8) Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v odůvodněných případech za přijetí 

režimových opatření minimalizujících styk s žáky: proto se doporučuje domluvit se předem 

mailem, telefonicky, v neodkladném případě se domluvit na hlavní vrátnici, kde bude 

zprostředkován případný osobní kontakt.  

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 21. dubna 2021 

Mgr. František Šober, ředitel školy 
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