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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.
S ohledem na soubor pokynů a nařízení (Mimořádné opatření Vlády ČR uvedené
pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,) které vstupují v platnost se zahájením
postupného rozvolňování ve vztahu k výuce na SŠ, vám zasílám ty nejzákladnější
informace potřebné pro přítomnost na pracovišti školy platné od pondělí 12. 4. 2021.
Žáci se od tohoto data mohou ve škole pohybovat výhradně:
- na základě absolvování antigenního testu s negativním výsledkem;
- na základě předložení dokladu potvrzujícího, že dotyčný je v 90denní lhůtě od
prodělání nemoci covid-19;
- na základě dokladu o absolvování negativního antigenního nebo PCR testu ne
staršího než 48 hodin.
V případě pozitivního výsledku antigenního testování, bude žák umístěn do izolace,
bude mu vydáno potvrzení o pozitivním výsledku, se kterým musí bezodkladně informovat
svého dorostového lékaře. Poté bude odeslán do místa trvalého bydliště. Současně budete
jako zákonní zástupci telefonicky informováni. K tomu, aby mohl žák samostatně opustit
prostory školy bez Vaší osobní přítomnosti, potřebujeme Váš písemný souhlas. V příloze
dopisu naleznete vzor, který prosím vyplňte, vytiskněte a podepsané předejte žákovi, který
ho odevzdá svému učiteli OV při prvním testování. Žák, který odmítne testování nemůže
být osobně přítomen na výuce, absence bude omluvena, ale škola není povinna zajistit
distanční výuku takového žáka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFON
ústředna

555 503 111

ředitel

555 503 100

sekretariát

555 503 101

FAX
555 503 150
e-mail:
sekretariat@sstd.cz
www.sstd.cz

IČO
14451093
DIČ: CZ14451093
ADRESA:
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Ostrava
č. ú. 71430761/0100

Současně bych Vás rád informoval, že z důvodu minimalizace kontaktů jsme
rozhodli o využití směnného režimu (ranní a odpolední výuka) při výuce odborného
výcviku na pracovišti Moravská 964/2, Ostrava-Vítkovice.
Žáci budou o svém rozvrhu, nástupu na pracoviště apod. informováni svým učitelem OV
prostřednictvím aplikace Teams.
Pravidelné testování bude probíhat před prvním vstupem do areálu školy a následně
dle pokynů vyučujícího. Je potřeba vzít na zřetel, že testování trvá cca 20 minut. Proto je
nezbytné dodržet v rámci plynulého nástupu na pracoviště plán příchodu na testování, o
kterém budou žáci informováni v dostatečném předstihu.
Pro Vaši informaci Vám přidávám i odkaz na webové stránky MŠMT
https://testovani.edu.cz/,
kde naleznete kompletní informace o průběhu testování a postupech s ním spojených.
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