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Informace ke školnímu roku 2021/22 
 
Tyto informace se týkají jak stávajících, tak nově nastupujících žáků. 
Vzhledem k epidemiologické situaci se všichni žáci seznámí s opatřeními COVID-19 (toto 
opatření je umístěno na www stránkách v „aktuálních informacích“.  
Při docházce se žáci řídí nezbytnými hygienickými opatřeními (dezinfekce rukou, omezené 
shromažďování mimo učebny, dodržování osobní hygieny, mimo učebny ochrana dýchacích 
cest respirátorem). 
V případě podezření na onemocnění, nebo v potvrzených případech, okamžitě toto žáci hlásí 
vedení školy (týká se i onemocnění mimo dny výuky). 
 
Škola využívá prostory společně se základní školou Starý Plzenec, a  proto není dovoleno 
jakýmkoliv způsobem zasahovat (případně ničit) výzdobu, kterou zde ZŠ má. SOU využívá ke 
své činnosti v přízemí učebnu č. 08 (od vchodu vlevo), učebnu 03 a  04 (od vchodu vpravo). 
Před učebnou 03 je šatna SOU, která slouží k přezouvání žáků SOU.  V 1. patře učebny  21, 19 
a 18. WC pro SOU je v 1. podlaží (v přízemí je uzamčené – slouží pro ZŠ). 
Všichni žáci se ve škole přezouvají. Používají k tomuto účelu šatnu v přízemí (vpravo od 
vchodu). Po přezutí si boty uloží do igelitové tašky a mohou si je společně s kabáty vzít do 
učebny. Kabáty (bundy) v učebně umístí na šatní stojany s ramínky. 
V prostorách školy je zakázáno kouřit, stejně tak, jako 30 m od školní budovy. 
Před vstupem do učeben si žáci dezinfikují ruce. Po skončení vyučování, nebo v případě 
přesunu do jiné učebny, žáci zvednou židle, umístí je na lavice a uklidí si své pracovní místo 
(odpadky do koše, apod.). 
Školní provoz se řídí školním řádem, který je umístěn na www stránkách školy (všichni žáci se 
s ním seznámí a dodržují jej). Nedílnou součástí školního řádu je organizace školního roku, 
která je rovněž na www stránkách školy (zde jsou zejména důležité termíny ukončení 
klasifikace, maturitní zkoušky apod. (tento organizační řád bude aktualizován a umístěn na 
stránky během příštího týdne). 
Pokud žáci dojíždějí do školy autem, využívají k parkování k tomuto účelu vyhrazená místa ve 
Starém Plzenci při dodržování silničních pravidel. Není dovoleno zajíždět s auty k budově 
školy z boku (pod kostelem), tento prostor je určen pro vyučující a návštěvníky kostela. Při 
parkování pod školou je nutné zachovat volné vjezdy do obytných objektů a dostatečný 
prostor pro průjezd vozidel (v případě nedodržení hrozí odtažení vozidla a pokuta policií ČR). 
Ve Starém Plzenci je dostatek parkovacích míst (např. za řekou). 
 
Školné – podle uzavřené smlouvy o výuce žáci hradí v pravidelných měsíčních splátkách 
školné (viz smlouva o zajištění výuky). Musí být uhrazeno nejpozději do konce měsíce, za 
které je splatné (za září – do konce září, atd.). Školné je možno hradit v hotovosti v kanceláři 
školy v úředních hodinách v době výuky (sobota 7.30 – 9.30 hod.), nebo převodem na účet, 
který má každý žák uveden ve smlouvě o výuce. Je-li školné hrazeno převodem na účet, je 
nutné do sdělení pro příjemce uvádět jméno žáka a třídu. 
 
Veškeré nutné záležitosti týkající se docházky do školy (potvrzení atd.) si žáci vyřizují pouze 
v úředních hodinách (ve dnech výuky sobota 7.30 – 9.30 hod.). 
 



Každá stávající třída má zřízen třídní e-mail. Žáci, kteří přistupují do vyšších ročníků si tuto e-
mailovou adresu zjistí u stávajících spolužáků a stejně tak si zjistí od spolužáků přístupové 
heslo. Tento e-mail je používán vedením školy a vyučujícími ke kontaktu s třídami v případě 
nutného sdělení informací.  
 
Žáci prvních ročníků (1.A a 1.C) si během dopoledne 11. 9. 2021 domluví ve třídě e-mailovou 
adresu a přístupové heslo. 
Žáci jsou povinni před každou výukou dle rozvrhu překontrolovat, zda nejsou nějaké 
informace na www stránkách školy (www.souor.cz), nebo na třídním e-mailu.  
 
Nově nastupující žáci si do školy přinesou psací potřeby, poznámkový blok a na první hodinu 
cizího jazyka učebnici, kterou si opatřili na základě informace na www stránkách (rubrika 
„rozvrhy“). Pokud někdo ze studentů bude potřebovat potvrzení o studiu, využije k tomuto 
účelu dobu úředních hodin, tj. 7:30 – 9:30 hod. 
 
Bližší informace a odpovědi na případné dotazy budou zodpovězeny pro první ročníky první 
úvodní hodinu dne 11. 9. 2021 (viz rozvrh). Pro ostatní studenty je možno přijít do kanceláře 
školy v úředních hodinách.  

http://www.souor.cz/

