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Informace pro žáky školy  jejich zákonné zástupce – přerušení prezenční výuky.  

 
 

Je nám velice nepříjemné, že musíme ve dnech 12. -14. 10. 2021 včetně, přerušit prezenční výuku 

v budově školy Světce 1. 

Důvodem je, že nemůžeme budovu vytápět. Nová kotelna nemůže být zprovozněna, protože  ČEZ 

distribuce s.r.o. nedodržela smlouvu o připojení nového zdroje elektrické energie ( srpen 2021). 

Po intenzivním jednání ( od května 2021) bylo dohodnuto alespoň náhradní řešení. Ale v této chvíli 

stále není připojení realizováno – vstoupily do něj další instituce, které striktně dodržují své úřední  

postupy a termíny. 

Zároveň se razantně ochladilo a už dále není možné zajistit regulérní podmínky pro výuku žáků. 

 

Proto vám oznamuji, že s platností od úterý 12. 10. 2021 rušíme prezenční výuku v budově školy 

Světce 1.  

Žáci přecházejí na distanční výuku. 

Dále jsou uvedeny výjimky z tohoto opatření: 

 

1) Distanční výuka se netýká vybraných tříd: OKTZ 1., SME 1. a TEZ 3. Výuka v těchto třídách 

bude probíhat podle upraveného rozvrhu v prostorách Domova mládeže, Světce 26. 

 

2) Výuka odborných předmětů podle  upraveného rozvrhu probíhá v multimediální učebně 

v Oldřichově. Podrobný rozpis obdrží žáci ještě dnes a dále prostřednictvím Edookitu. 

 

3) Pravidelná výuka odborného výcviku a učební praxe v Oldřichově, v dílnách BHS 

Corrugated ve Stadtrodské ulici a v DM zůstává beze změny. 

 

4) V provozu zůstává domov mládeže a školní výdejny. Žáci, kteří přecházejí na distanční výuku, 

budou ze stravování a z ubytování odhlášeni a úhrady vráceny ve vyúčtování. 

 

 

Žáci budou sledovat Edookit a další informace od svých třídních učitelů, tak aby byli schopni 

reagovat na další případné změny. 

 

Návrat k běžnému provozu v budově školy předpokládáme v pátek 15.10.2021. 

 

Omlouváme se za komplikace, ale doufám, že společně vše zvládneme co nejlépe. 

 

Děkuji. 

 

Mgr. Jana Hrčková 

ředitelka školy 

 

 

 

V Tachově, Světcích 11.10.2021 
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