Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně a žáci.
Zdravím Vás před začátkem školního roku. Bohužel z důvodu doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 se nemůžeme
společně setkat při tradičním slavnostním zahájení školního roku. Musíme zachovat
homogenitu třídních kolektivů a zamezit pohybu cizích osob v prostorách školy. Ve středu
1. září 2021 budou žáci jednotlivých tříd na učebnách informováni o průběhu výuky svými
třídními učiteli a učiteli odborného výcviku, resp. praxe. Rozpis učeben bude uveden na
webu školy a na tabuli u hlavní budovy školy, u zámku. Od 1. 9. 2021 jezdí autobusová
doprava ARIVA v návaznosti na školní vyučování.
Potvrzení o studiu obdrží žáci od svých třídních učitelů, případně další potvrzení v účtárně
školy. Nezapomeňte si zřídit inkaso pro platbu obědů či celodenního stravování u žáků
ubytovaných na domově mládeže. Žádáme Vás o členský příspěvek 500,- Kč na podporu
Spolku přátel SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Z tohoto fondu budou financovány vybrané
aktivity žáků. Příspěvek uhradí žáci svým třídním učitelům, nejdéle do 15. 9. 2021.
Dne 2. září 2021 proběhne ve sportovním areálu tzv. outdoor trénink – sportovní hry pro
vzájemné seznámení třídního kolektivu. Dne 3. září 2021 bude zahájena pravidelná školní
výuka a proběhne školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další informace Vám
poskytneme na sekretariátu či webu školy.
Sledujte, prosím, informace v médiích o opatření pro provoz škol vzhledem ke COVID-19.
Uvádím nejdůležitější ve vztahu k žákům a jejich zákonným zástupcům:
1. Žák či další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
2. Nezletilého žáka s příznaky nemoci jsou zákonní zástupci povinni neprodleně
vyzvednout ze školy na pokyn pracovníka školy.
3. Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt
dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor, rouška). Když jsou žáci usazeni
(učebny, jídelna, ….), nemusí ochranný prostředek mít.
4. Preventivní testování žáků proběhne 1., 6. a 9. září 2021 antigenními testy pro
samoodběr.
5. Další informace žáci obdrží ve škole při třídnických hodinách či na domově mládeže.
Zároveň Vám sdělujeme, že divadelní představení Městského divadla Mladá Boleslav se dne
1. 9. 2021 na nádvoří zámku nekoná.
Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Vámi.
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