Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme za to, že jste si zvolili pro střední vzdělávání právě naši školu a přijměte naše pozvání
ke společnému zahájení školního roku 2021/22, které proběhne ve středu 1. 9. 2021 v 9:30 hodin
na Střední průmyslové škole Jeseník.
S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a nařízení ministerstev MZ a MŠMT musíme na začátku
školního roku všechny žáky testovat antigenními testy (dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. – testy zajistíme my) a také
Vás i doprovázející rodiče prosíme o ochranu dýchacích cest.
Máme pro Vás připravený tento program:
- V 9:30 hodin Vás přivítáme ve vestibulu školy a za naší asistence Vás otestujeme antigenními testy.
- V 10:00 hodin se všichni sejdeme ve školní jídelně a společně zahájíme nový školní rok. Sdělíme
Vám všechny potřebné informace, představíme vedení školy a celý pedagogický sbor.
- Cca v 10:45 hodin si Vás odvedou třídní učitelé do třídy, kde proběhnou třídnické hodiny. Učitelé
Vás také provedou školou i dílnami.
- Zahajovací školní den společně ukončíme cca ve 12:00 hodin.
Stravování v naší školní jídelně:
- Cena obědu pro žáky naší školy je 32 Kč.
- Obědy si můžete začít objednávat již od 26. 8. 2021 osobně u paní Janalíkové (tel: 731 653 419).
- Stravu zaplaťte vždy dopředu na účet školy nebo hotově (veškeré informace dostanete při prvním
objednání).
- Obědy vydáváme každý všední den od 11:30 do 13:30 hodin.
Je nutné, abyste si všichni zakoupili u paní Janalíkové čip, který Vám bude sloužit hlavně ke vstupu
do školy a také na výdej obědů. Čip stojí 115 Kč a je nevratný.
Pracovní oděv na odborný výcvik pro žáky učebních oborů Vám zajistí škola z důvodu dodržení
bezpečnostních předpisů a bezpečnosti práce.
Učebnice a sešity si zakoupíte během měsíce září dle pokynů vyučujících.
Domov mládeže:
Máte možnost ubytování u nás na domově mládeže, i včetně jesenických studentů. Přihlášky si můžete
stáhnout na www.soje.cz (v záložce uchazeči – domov mládeže).
Bližší informace Vám podá vedoucí vychovatelka paní Kubalová tel: 605 573 673 nebo napište na email
vychovatel@soje.cz.
Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.
Za celý tým Emka
Mgr. Jiří Viterna
ředitel školy

