Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov
V Přerově dne 25. 08. 2021

Informace pro žáky, jejich zákonné zástupce a další osoby přicházející na SŠT
v průběhu posledních dnů měsíce srpna a od 1. září 2021
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 a reagujícími na průběh šíření COVID – 19 v ČR a Olomouckém kraji, resp.
na Přerovsku.
A) Žádáme všechny (tzn. žáky, rodiče a další občany…), kteří budou chtít navštívit naši školu
v průběhu posledních dnů měsíce srpna a od 1. září 2021, aby se řídili pokyny v tomto
textu níže, dále pokyny zveřejněnými na vstupních dveřích u hlavní vrátnice školy nebo
domova mládeže a současně pokyny pracovníků ostrahy (vrátných), případně pokyny
pedagogů naší školy:
1) PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY NASAĎTE RESPIRÁTOR (je povinný ve všech veřejných
prostorách budov – chodby, WC, školní jídelna – vyjma vlastní konzumace jídla…).
PO VSTUPU DO ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI.
Vrátnému nebo dalším pracovníkům školy NA VYZVÁNÍ PŘEDLOŽTE:
potvrzení o očkování, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění ne starší než 180 dnů,
nebo potvrzení o testování.
2) V případě, že máte teplotu nebo se u vás projevuje virové onemocnění, nemůžete být
do školy vpuštěni.
Zůstaňte proto raději doma a vyřiďte si potřebné náležitosti telefonicky, mailem, žáci
prostřednictvím Edookitu.
3) ZLETILÍ ŽÁCI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ oznámí nemoc (jinou nepřítomnost)
paní Michaele Kovářové na telefon: 581 201 276, nebo na e-mail:
kovarova@kourilkova8.cz (vždy uvést své jméno, příjmení, ročník, obor vzdělání). ŽÁCI
VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ se mohou svému třídnímu učiteli omluvit i prostřednictvím Edookitu.
Upozorňujeme však, že je nutné kontaktovat v každém případě dorostového lékaře a dodat
zprávu lékaře svému třídnímu učiteli o vašem zdravotním stavu.
Taktéž se obracejte na paní Kovářovou v případě potřeby vydání potvrzení o studiu.
Pokud i přesto potřebujete na SŠT neodkladně vyřídit nějaké záležitosti (jako je např.
podání informací, žádost, přijetí na školu…), volejte do kanceláře ředitele školy paní Janě
Stokláskové.

Telefon: 581 201 276, nebo napište na e-mail: stoklaskova@kourilkova8.cz .
B) DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE (zákonné zástupce) k zahájení
školního roku 2021-22:
Před zahájením školního roku ve středu 1. září absolvují všichni žáci screeningové testování
antigenním testem, pokud nepředloží potvrzení o očkování, nebo potvrzení o prodělaném
onemocnění ne starší než 180 dnů, nebo potvrzení o testování PCR ne starší než 7 dnů.
Stejným způsobem proběhne testování dne 2. 9. pro ty žáky, kteří se nemohou dostavit na zahájení
dne 1. 9., a dále v pondělí 6. 9. (náhradní test při neúčasti 7. 9.) a ve čtvrtek 9. 9. (náhradní test při
neúčasti 10. 9.).

1) Pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče platí následující pokyny pro 1. září 2021:
Do školy se dostaví žáci podle pokynu na webu školy „Organizace školního roku
a nástup žáků do školy dne 1. 9. 2021“ (ZDE).
•

Před vrátnicí SŠT na žáky bude čekat třídní učitel, který je odvede do testovací
místnosti na pavilonu P2.

•

Mají-li žáci doklad o ukončeném očkování, doklad o prodělaném onemocnění
ne starší než 180 dnů, nebo doklad o negativním testu PCR ne starší než 7 dnů,
nemusí se podrobit testování a čekají se skupinou žáků třídy v/před/ P2.

•

Po testování si TU žáky odvedou na pavilon P1, kde proběhne uvítání
a zahájení šk. roku, představení vedení školy, UOV...

•

Následně jim budou předány informace ke školnímu roku v jejich učebně…

•

Zákonní zástupci /rodiče/ počkají na své děti před školou. V případě, že budou
potřebovat nutně hovořit s TU, domluví se s nimi ještě před vlastním zahájením
školního roku na schůzce nebo počkají na ukončení zahájení školního roku
a nechají si TU vyvolat přes vrátného SŠT..
Pouze V PŘÍPADĚ, že budou rodiče potřebovat NEODKLADNĚ vyřídit
nějaké potvrzení v kancelářích SŠT apod., bude je vrátný postupně
po jednotlivcích do příslušné kanceláře vpouštět za dodržení hygienických
opatření. Doporučujeme ale, aby přišli rodiče v jiný den.

2) Pro žáky vyšších ročníků pro den 1. září 2021 platí následující pokyny:
•

Testování proběhne ve sportovní hale – tělocvična – podle „rozpisu
pro testování“. TU pošlou informace Edookitem.

•

Testování se neúčastní pouze žáci, kteří doloží jedno ze 3 potvrzení.

•

Zahájení šk. roku po testování proběhne v určených třídách dle „rozpisu
učeben“.

3) Testování v následujících dnech, tzn. 6. září a 9. září (resp. náhradní test při neúčasti
ve dnech 7. 9. a 10. 9. 2021):
•

proběhne podle rozpisu pro testování tříd vždy na P2 (stavební obory)
a v tělocvičně (ostatní obory)!

•

Více informace předají TU nebo učitelé odborné výchovy či praxe.

Děkujeme za pochopení a dodržení všech hygienických opatření.
Mgr. František Šober, ředitel školy

