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

             
           V Přerově dne 26. 05. 2021 
 

Informace a pokyny ředitele školy k provozu SŠT od 31. května 2021:  

V návaznosti na informace MŠMT k provozu škol s účinností od 31. května 2021 (ZDE),  
vydávám tyto informace a pokyny k PROVOZU na naší školy, a to  

s účinností od pondělí 31. května 2021 do odvolání. 

Od pondělí 31. května 2021 (včetně) bude probíhat prezenční výuka i nadále podle platného 

rozvrhu (viz Edookit) a budou platit následující pravidla: 

1) Všeobecné informace: 

Žáci přicházející na PREZENČNÍ TEORETICKOU nebo PRAKTICKOU VÝUKU jsou povinni při vstupu 

do školy použít dezinfekci a dobrovolně se podrobit testování na předepsaném místě: 

a) Testování bude probíhat pro všechny žáky školy pravidelně 1x týdně vždy v pondělí (viz 

„Místa pro testování“: bod 2) v době od 6:30 hodin do max. 10:00 hodin podle týdenního 

rozvrhu vyučování jednotlivých tříd.  

b) Od úterý (do pátku) bude testování probíhat  pro žáky přicházející po nemoci, karanténě 

apod. v době od 6:30 do max. 8:30 hodin! 

Žádáme žáky, aby byli dochvilní a dodržovali dobu na testování: pondělí do max. 10:00 hodin, 

další dny do max. 8:30 hodin!  

Současně žádáme žáky i zaměstnance školy, aby dodržovali hygienická pravidla, včetně nošení 

respirátorů ve všech budovách školy. 

POZN.:  
A) Všichni žáci, kteří projdou testováním, obdrží doklad, „potvrzení o negativním testování“, 

který je opravňuje ke vstupu do školy. Tímto dokladem se žáci budou prokazovat při příchodu 
do školy během celého vyučovacího týdne: zejména na hlavní vrátnici, resp. jej předloží svým 
vyučujícím, nebo na vyzvání kteréhokoli zaměstnance školy. 

B) Preventivní testování nemusí podstoupit žáci a zaměstnanci, kteří doloží potvrzení 

o prodělání covid-19 (180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2). Případně doloží 
potvrzení o očkování. 

2) Místa pro testování: 

A) Aula v pavilonu P2: pro žáky všech oborů.  
Organizaci a administraci testování zajistí: Mgr. Roman Novotný, ZŘTV  

https://kourilkova8.cz/wp-content/uploads/2021/05/MŠMT-od-31-5-2021.pdf


B) Odloučené pracoviště: pro automechaniky a zámečníky, kteří navštěvují odborný výcvik 

na OP 9. května. 
Organizaci a administraci testování zajistí: Miroslav Doležel, vedoucí učitel OV 

➢ PEDAGOGICKÝ DOZOR (DOHLED) při testování žáků zajistí ZŘTV a ZŘPV (resp. vedoucí učitelé 

OV) podle týdenního rozvrhu.  

➢ Pravidelný úklid a dezinfekci zajistí uklízečky. 

3) Domov mládeže bude otevřen v běžném režimu za dodržení hygienických pravidel. 

Doporučujeme všem ubytovaným žákům, aby přijeli a ubytovali se na DM až v pondělí 

a testování se napřed podrobili na své kmenové škole. 

Více informací podá Mgr. Pavla Rudolfová, ZŘVMV, nebo vychovatelky DM (viz také web: 

https://domovsst.webnode.cz/). 

4) Školní jídelna zajistí celodenní stravování, resp. obědy pro žáky, zaměstnance školy a cizí 

strávníky, a to podle platných hygienických pravidel a v souladu s mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Více informací podá Ing. Hana Pospíšilová, vedoucí školní jídelny (viz také web: 

https://jidelnasst.webnode.cz/).  

 

V Přerově dne 26. května 2021 

 

Mgr. František Šober 

ředitel školy 

https://domovsst.webnode.cz/
https://jidelnasst.webnode.cz/

