
Vážení rodiče, milí žáci, 

blíží se zahájení nového školního roku. My ve škole se těšíme, že se setkáme se svými žáky a že budeme 

moci společně v klidu pracovat tak, jak jsme byli vždy zvyklí. 

Epidemická situace nás však nutí k přijímání různých opatření proti šíření covidu 19. Ministerstva 

zdravotnictví a školství nám předkládají informace, doporučení a nařízení, jak ve škole postupovat 

a pracovat. Posílám vám proto několik základních informací k začátku nového školního roku: 

- školní rok začne ve středu 1. září 2021, časy zahájení jsou následující: 

o žáci 2. až 4. ročníku v 8:00 hodin; 

o žáci třídy EZ1 (jednoleté zkrácené studium oboru elektrikář-silnoproud) v 8:00 hodin; 

o žáci třídy E1 (první ročník oborů elektrikář a elektrikář-silnoproud) v 9:00 hodin; 

o žáci třídy KCN1 (první ročník oborů kuchař-číšník a nástrojař) v 10:00 hodin; 

o žáci třídy MES1 (první ročník oborů mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač) v 11:00 hodin; 

- ve škole proběhne preventivní testování žáků antigenními testy ve třech termínech, a to ve středu 

1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021; 

- testovat se nemusí žáci, kteří mají min. 14 dnů dokončené očkování nebo jim neuplynulo 180 dnů od 

prodělané nemoci covid-19, testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem 

z odběrového místa (je nutné předložit doklad – papírový, v mobilu, …); 

- žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty 

respirátorem, ve třídě a v dílně při výuce není respirátor povinný; 

- pokud žák neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo 

očkování), musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole; 

- od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena 

žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a jejich pohybu před budovou školy; 

- žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny, pro všechny platí, že s příznaky infekčního 

onemocnění nelze do školy vstupovat; 

- domov mládeže – příjezd možný 31. 8. 2021 od 19:00 hodin, testování proběhne při příjezdu na DM. 

Vážení rodiče žáků prvních ročníků, 

vzhledem k situaci jsme nuceni upustit od slavnostního zahájení studia žáků prvních ročníků společně 

s vámi. Dovoluji si požádat vás, abyste se svými dětmi do školy 1. září nechodili, i když jsme vás na 

červnových schůzkách zvali. Věřím, že se najdou v průběhu studia jiné příležitosti k setkání. Děkuji vám za 

pochopení. 

Vážení rodiče, milí žáci, 

přeji vám hezký závěr léta a klidný a úspěšný nový školní rok 2021/2022. 

Pavel Dvořáček 

ředitel školy 


