
Vážení rodiče, vážené studentky a studenti naší školy. 

Jistě jste v této chvíli informování, že především z rozhodnutí pana ministra zdravotnictví a KHS nám 

bude opět zamezeno vyučovat běžným prezenčním způsobem od pondělka 5. 10. 2020. Je mi to 

skutečně velmi, velmi líto, ale i přesto, že ve škole není do této chvíle žádný případ pozitivně 

testovaného studenta ani pedagoga, žádná velká karanténa, částečná, prostě žádná karanténa, žádný 

pedagog na běžné nemocenské a účast /podíl studentů na výuce/ je zcela normální, musíme se 

tomuto nařízení podrobit a respektovat ho.  

V předešlých dnech jsem ustanovil vybranou akční skupinu z řad pedagogů, která intenzivně pracuje 

na co nejefektivnějším modelu distančního vzdělávání tak, abychom odstranili nedostatky z jara 

tohoto roku, a také tímto reagovali na připomínky, které jste avizovali v diskusích vy rodiče i studenti.  

Dále chci zdůraznit, že školní jídelna nebude dle informací vedoucí ŠJ pro studenty v provozu. 

Znamená to, že je třeba si stravu od 5. 10. – 16. 9. okamžitě odhlásit. 

Závěrem tohoto krátkého sdělení chci ujistit vás všechny, že pakli by nastala situace /změna 

semaforu pro FM, který je v této chvíli na hraně /, nebo cokoli jiného … přemýšlíme o intenzivním 

proudu prezenční výuky praktických cvičení vybraných odborných předmětů/, což by pravděpodobně 

neodporovalo současnému nařízení……..povoleno bez omezení praktické vyučování, okamžitě 

zahájíme prezenční výuku ve škole, byť třeba v omezeném režimu.  

Chci vás také všechny s velkým předstihem informovat, že pokud bude situace s prezenční 

výukou na mém rozhodnutí a nebudeme v té době opět nějak limitováni státem, rozhodli 

jsme se během podzimních prázdnin nabídnout všem zájemcům z řad studentů limitovanou 

prezenční výuku vámi dobrovolně vybraných předmětů. Ze strany studentů pochopitelně na 

bázi dobrovolnosti. Vše bychom realizovali s předstihem formou závazného anketního 

šetření. O tomto záměru budete informováni cca deset dní před podzimními prázdninami.    

Závěrem chci všem rodičům poděkovat za dosavadní spolupráci od počátku školního roku a 

chci vás ubezpečit, že uděláme vše pro co nejvyšší úroveň aktuálního distančního vzdělávání, 

i když víme, že tu prezenční nelze ničím nahradit. A vás studenty vyzývám k co 

nejodpovědnějšímu přístupu k této formě výuky. Věřím, že co nejkratší. Děkuji. 

V případě připomínek, sdělení, stížnosti, pochval…čehokoliv neváhejte i volejte nebo pište 

777 900 010, reditel@ssinfotech.cz 

P.S. 

O detailech distančního vzdělávání budete ještě dnes /1.10./ detailně informováni /rodiče i 

studenti/ ve sdělení zástupkyně ředitele /Dr. Karla Javorková, prostřednictvím SW Bakaláři. 

Věnujte tomuto mimořádnou pozornost 

 

S úctou Mgr. Radan Nachmilner – ředitel školy 



 

 

 

 

 


