Informace k zahájení školního roku 2021/2022
Denní studium
Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 7.50 hod.
První ročníky budou končit činnost v tento den cca v 11.30 hod. Potřebné informace ke studiu
sdělí žákům jejich třídní učitelé v den nástupu. Rozdělení žáků do tříd u oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika (PMP) bude zveřejněno v den nástupu do školy při vstupu do budovy
SPgŠ. Rozvrhy hodin budou žákům předány 1. 9.
Žáci se dostaví do kmenové třídy s 15minutovým časovým předstihem z důvodu povinného
testování na COVID 19.
Z posledních materiálů, které jsem obdržela z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
školství, vyplývá povinnost testování ve dnech 1., 6. a 9. 9. AG testy.
Výjimku mají žáci, kteří prodělali onemocnění COVID 19 a od nemoci neuběhlo 180 dní, popř.
mají řádně dokončené očkování (vše musí být doloženo). Lze také akceptovat test, který bude
proveden v některém zdravotnickém zařízení (AG test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7
dní).
Žáci, kteří testování odmítnou, musí nosit i po dobu výuky ochranný prostředek. Pokud žák či
jeho rodič odmítne testování i nošení roušky, nebude mu umožněno vzdělávání ve škole. Žák
může být z výuky omluven.
Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat všechna epidemiologická nařízení –
ochrana nosu a úst ve společných prostorách, dezinfekce rukou, větrání, sociální rozestupy.

Potvrzení o studiu, včetně průkazek na slevu jízdného, bude žákům vystaveno v den nástupu
do školy, popř. průkazky na dopravu od 25. 8 . od 10.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 14.00
hodin.
Žáci tříd oborů PMP a PDL - 1. D a 3. D budou potvrzovat dokumenty v kanceláři SPgŠ
na Denisova 3, Přerov.
Žáci tříd oborů G 4, G 6 a PDL - 2. D a 4. D budou potvrzovat dokumenty v kanceláři GJB na Gen.
Štefánika 10, Přerov.
Přihlášení obědů je individuální, a to v kanceláři školní jídelny SŠ technické, Kouřílkova 8,
Přerov (tel: 581 201 182; e-mail: jidelna@tiscali.cz).
Dne 1. 9. bude výdej stravy mimořádně od 10.30 do 13.30. V ostatní dny od 11.30 do 14.30.
Označení a umístění tříd 1. ročníků:
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium šestileté

1. A
Prima

budova GJB Gen. Štefánika 10
budova GJB Gen. Štefánika 10

PMP (denní forma)
PMP (dálková forma)
Pedagogické lyceum

1.AP, 1.BP, 1.CP
1.E
1. D

budova SPgŠ, Denisova 3
budova SPgŠ, Denisova 3
budova SPgŠ, Denisova 3

Dálkové studium
Zahájení výuky
2. E
6. 9.
1. E
9. 9.
3. E
10. 9.

testování na COVID 19 proběhne 15 minut před vyučováním
testování na COVID 19 proběhne 15 minut před vyučováním
testování zatím není nařízeno

Těšíme se na setkání ve škole.

Mgr. Romana Studýnková v. r.
ředitelka školy

V Přerově dne 24. 8. 2021

