Vážení rodiče, milí žáci,
po pěti měsících se mění organizace výuky tak, že je umožněna osobní přítomnost všech
žáků ve škole (naposledy byli všichni žáci ve škole v pátek 18. prosince 2020!). Znamená to,
že od pondělí 24. 5. 2021 bude probíhat výuka v teoretickém vyučování i v odborném výcviku
prezenčně ve škole.
Osobní účast na vyučování je podmíněna povinným testováním žáků i zaměstnanců školy dle
platného mimořádného opatření. Testovat se nemusí očkovaní, dále ti, kteří prodělali
onemocnění Covid 19 a od nemoci neuplynulo více než 90 dnů (je třeba předložit potvrzení)
a ti, kteří mají platné potvrzení o absolvování testu odjinud.
Žáci se při příchodu do budovy školy nikde nebudou zdržovat a nejkratší cestou zamíří do své
dílny nebo učebny, kde proběhne testování. Teprve po absolvování testů a při negativním
výsledku jdou po dohodě s učitelem do šatny a následně zahájí výuku. Žádám všechny žáky,
aby se v pondělí do školy dostavili včas a předešli tak zbytečným komplikacím při testování.
V případě pozitivního testu musí žák nebo zaměstnanec opustit v nejkratším čase školu.
Všichni zaměstnanci i žáci používají respirátor.
Školní jídelna
 je v provozu, dodržují se přísná hygienická pravidla;
 žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou v systému odhlášeni, mohou se však
individuálně přihlásit a stravu odebírat;
 cizí strávníci do školní jídelny chodit nebudou.
Domov mládeže
 bude v běžném provozu pro všechny žáky, včetně žáků z jiných škol;
 provoz na DM je již zahájen, žáci, kteří přijedou v neděli, budou před ubytováním
testováni a v průběhu pracovního týdne se již testovat nebudou;
 stravování je zabezpečeno při dodržení hygienických pravidel;
 žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a jsou na DM (budou ve škole), jsou v systému
odhlášeni, mohou se však individuálně přihlásit a stravu odebírat;
 úhrada za pobyt na DM bude poměrně krácena podle počtu dnů ubytování.
A ještě přidávám dvě provozní informace.
 Kantýna už v tomto školním roce v provozu bohužel nebude. Současná provozovatelka
ukončila činnost, budeme hledat náhradu a věříme, že se služba zlepší.


V pondělí 24. a v úterý 25. května 2021 budou probíhat didaktické testy v rámci letošních
maturit. Na provoz odborného výcviku maturity nemají vliv, v teoretickém vyučování
budou v uvedených dnech drobné změny v rozvrhu (viz rozvrh suplování).
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