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Vážení přátelé, 
na základě informací, které jsme vám zveřejnily na počátku prosince, vás studenty, ale současně i vás rodiče, chceme seznámit s detailním předvánočním programem naší 
školy. Jedná se přesněji o čtvrtek a pátek tohoto týdne /16 - 17. 12. 2021/ a pochopitelně i o pondělí, úterý a středu příštího týdne, a to jsou dny 20. - 21. a 22. prosince 
2021. Naše předešlá rozhodnutí a plány se nemění. Významné zkracování vánočních prázdnin tak, jak je doporučováno ze všech stran, se na naší škole konat nebude. 
Nevidíme pro to žádné rozumné důvody (žádná třída není v karanténě, přítomnost ve škole v posledních třech dnech cca přes 85%. Situace u pedagogického sboru /2 
nemocenské/ je v podstatě stabilizovaná, řekněme v normálu, což odpovídá ročnímu období. Možná, že není běžné na jiných školách sdělovat tato data rodičům a 
studentům, ale jsem přesvědčen, že to tak má být, a že vy, kteří o to stojíte, si tyto informace v dnešní poněkud zvláštní době zasloužíte vědět. Proto jsme se rozhodli, a 
věříme, že správně, pro naše studenty připravit několik předvánočních chuťovek, které vždy úplně nebudou spjaty se vzděláváním, ale s výchovnou složkou školního procesu, 
prohloubením důvěry mezi studenty a pedagogy a normalizací naší současnou dobou pochroumané psychiky určitě. Pojďme se tedy na náš programový servis podívat: 
 

středa 15. - 17. 12. 2021 * běžné školní dny dle RH 
 * během výuky st-čt-pá konkrétní informace ŘŠ pro studenty 1. a 2. ročníku k zajištění plánovaných lyžařských a adaptačních kurzů únor/2022 
čtvrtek 16. 12. 2021 * vánoční florbalový turnaj pro přihlášené třídy /studenty/  školy / ostatní studenti mají normální výuku 
pondělí 20. 12. 2021 * poněkud vánočně laděný RH s mnohými operativními úpravami z důvodu.... → komise cizích jazyků připravila pro všechny                                                      

studenty školy vánoční punč v prostorách školy s některými tradičními i netradičními vánočními zvyky, hudbou apod.,  
                                                * ukončení výuky bude po dohodě se školní jídelnou a vedením obsluhy šaten dřívější a upřesněno v pátek 17. 12. ....a vám sděleno TU;     
                                                * zdvořile vás všechny žádáme, abyste dohodnutá časová, ale i stávající hygienická opatření respektovali a dodržovali 
Úterý 21. 12. 2021 * 15. ročník vánočního bruslení  studentů a učitelů školy /sraz v cca 8,15 u haly Polárka; bruslení 8,30 - 9,50 hodin / hala je jen pro naši školu        

-   zajištěna je hudba a také otevření půjčovny bruslí /cena 60Kč/kus/celá doba bruslení..hradíte si sami/; otevřena bude brusírna 
- v hale i na ledové ploše se budete řídit pokyny členů komise TV v čele se ZŘ Mgr. Tomášem Miturou 
- dbejte jejich pokynů i své osobní bezpečnosti, nepřeceňujte své schopnosti a síly /škoda se před Vánocemi zbytečně zranit/ 
- dohodnutá hygienická opatření /vedení školy + sportplex/ je nutné dodržet /při vstupu do haly je nutné mít ochranu úst, kterou si při 

vstupu do hlediště i na ledovou plochu můžete dle vašeho uvážení odložit, počet osob na ledě  /max. 100 v jedné chvíli/ budou 
regulovat tělocvikáři, zdravotní dozor akce kolega Komjathy; prezenci studentů zajišťují TU; studenti, kteří nebudou bruslit, budou 
v prostorách střídaček a hlediště; individuální ukončení jednotlivce/dříve/ vždy určuje TU; závěr akce je v 9,55, kdy všichni musí opustit 
halu. Po opuštění haly je ukončen poslední školní den roku 2022 a studenti /i nezletilý/ za sebe přebírají plnou právní odpovědnost.  

- Studenti, kteří mají na tento den oběd, si ho mohou odebrat dle upravené pracovní doby jídelny /vstupní dveře jídelny/; pokud stravu 
nebudete chtít, nezapomeňte si ji včas odhlásit. 

Středa 22. 12. 2021  * ŘŠ uděluje všem studentům školy vánoční ředitelské volno 
23. 12. 2021 -  2. 1. 2022 * vánoční prázdniny  
3. ledna 2022   * nástup do školy, výuka dle RH; sledujte ovšem před nástupem /2.1.2022/ raději informační kanály školy, bakaláře, web školy 
 
S úctou, přáním pevného zdraví a předvánoční pohody....                           Mgr. Radan Nachmilner - ředitel SŠINFOTECH 


