Věc: Pozvánka na zahájení školního roku
Zvu Vás na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Zahájení bude letos opět
zkráceno a bude se konat ve středu 1. září 2021 od 12:00 pro grafiky a od 12:30 pro
techniky v kinosále v budově školy.
Vzhledem k povinnosti testovat na začátku roku žáky, máme domluveno testování formou
PCR testů ze slin. Odběry budou probíhat ve vestibulu školy od 11:30 do 11:55 pro grafiky a
od 11:50 do 12.30 pro techniky. Odběry jsou určeny pro žáky, kteří nebyli očkováni ani
neprodělali nákazu před méně než 180 dny. Nezletilí žáci, kteří se budou testovat se
zaregistrují zde https://covid-ghc.com/ a s sebou přinesou souhlas od rodičů. Formulář
souhlasu posíláme v příloze e-mailu. Podrobnosti k registraci jsou na další stránce.
Abychom měli přehled, jak na tom každý žák je, prosím o vyplnění formuláře a doplnění
GHC kódu na odkazu https://forms.gle/xjLyZZBpk2nTTbZ7A
Na zahájení představíme novou třídu a třídního učitele a dále budou žáci i rodiče stručně
informováni o průběhu školního roku, o obecných požadavcích na ně kladených a o
organizačních záležitostech pro začátek školního roku. Vzhledem ke koronavirovým
opatřením bude zahájení zkráceno, ale uspořádáme pro podrobnější informace i
videokonferenci 3.9.2021 odpoledne od 16:00 hodin. Odkaz na konferenci zašleme emailem
případně předáme žákům školy. Videokonferenci nahrajeme a odkaz opět pro Vás
zveřejníme.
Učebnice a sešity budou studentům předány až další školní dny.
Naše škola zajišťuje studentům průkazku školy zároveň jako kartu ISIC. Škola zajišťuje
vystavení průkazu a úhradu poplatků s tím spojených. Zároveň škola předem zajistí
propojení průkazky s informačním systémem školní jídelny. Průkazku předáme žákům na
slavnostním zahájení.
Žáci, kteří budou ubytováni na našem Domově mládeže, se mohou ubytovat 1. září od 8.00
do 13.00 (DM je v provozu již 31. srpna od 17 hodin).
Stravu je možno objednat ve školní jídelně. Podrobnější informace najdete
www.jidelnahradecka.cz.
Registrovat
do
jídelny
se
můžete
online
na
https://www.jidelnahradecka.cz/registrace. Doporučujeme provést registraci co nejdříve,
abychom mohli v jídelně spárovat vaše ISIC karty s vaším účtem.
Přístup do informačního systému školy obdrží žáci při nástupu do školy.
Sledujte prosím naše webové stránky www.ssakhk.cz, kde je zveřejněna i nabídka vhodných
notebooků.
V Hradci Králové 24.8.2021

Jan Lang
ředitel školy

Postup přihlášení k testování od firmy GHC pro žáky, kteří se budou testovat:
přihlašovací formulář je zde: https://covid-ghc.com/.
Popis registrace k testování
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Nejdříve vyberete první volbu test zdarma
Potom vyplníte formulář s údaji testovaného a emailem žáka školy
Nezletilí musí mít i souhlas zákonného zástupce. Odkaz na formulář je na
registrační stránce hned nahoře, posíláme jej pro jednoduchost i v příloze
Potvrzení je třeba vzít na testování s sebou.
Dole ve formuláři se pak vybere v rozbalovacím menu TEST zdarma 48 hodin
V dalším rozbalovacím menu Externí odběr.
V dalším pak vyberete zdravotní pojišťovnu testovaného.
Odelšte tlačítkem odeslat.
Výsledkem registrace je registrační kód ve tvaru GHC000xxxxxx, který je vám
zaslán na email i na telefon a je třeba jej zapsat i do formuláře naší školy, která
připravuje podklady pro testovací firmu.

Pokud se Vám registrace nepovede nevadí, můžete ji udělat i bezprostředně před
testováním ve škole za pomoci odborníků.
Obrázkový návod na registraci:

Označený kód zapište prosím do formuláře školy

Děkujeme

