
 
 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace  

Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most 

 

Vážení rodiče a žáci, 

předkládáme Vám informace potřebné k zahájení školního roku 2020 – 2021. 

1. Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v pondělí  01. 09. 2020 v kinosále  

Střední školy technické, Most, příspěvková organizace, na adrese Dělnická 21, Velebudice, 434 01 

Most. 

Žáci nastupující do 1. ročníku oborů Elektrotechnika, Mechanik seřizovač, Elektrikář, 

Instalatér, Truhlář, Zednické práce, Truhlářská a čalounická výroba, Jezdec a chovatel koní,  

Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel a Montér suchých 

staveb se zúčastní zahájení v 8:00 h. 

Žáci nastupující do 1. ročníku oborů  Bezpečnostně právní činnost se zúčastní zahájení v 10:00 h. 

Slavnostní zahájení oboru Zahradnické práce se koná v pondělí  01. 09. 2020 na detašovaném 

pracovišti v Chanově ve 12:00 h. 

2. Žáci nastupující do 1. ročníku donesou k zahájení školního roku fotografii na průkazku žáka. 

3. U žáků oborů s výučným listem je podmínkou nástupu vybavení osobními ochrannými pracovními 

prostředky – pracovní oděv (montérky) a kožená pracovní obuv. 

4. Potvrzení průkazů na slevu jízdného bude zajišťovat referát studijní, osobní a mzdový žáků                           

(dále jen “RSOMŽ“) v budově školy, 1. patro, kancelář č. 476 od 24. 08. 2020. 

5. Potvrzení o studiu pro zaměstnavatele rodičů žáků bude vystavovat od 02. 09. 2020 RSOMŽ pouze 

prostřednictvím třídních učitelů. 

6. Pokyny pro žáky, kteří se budou přihlašovat k ubytování na domově mládeže: 

- Přihlášky k ubytování je třeba vyplnit a obratem doručit vychovatelům domova mládeže na výše 

uvedenou adresu naší školy nejpozději do 31. 07. 2020, popř. potvrdit zájem o ubytování 

telefonicky na tel. čísle 736633043 – vychovatelé, nebo e-mailem na adresu 

bergmanova.alena@sstmost.cz. Příjezd žáků na domov mládeže k ubytování je stanoven na 

pondělí 31. 08. 2020 mezi 13:00 až 21:00 h. Nutno vzít s sebou věci osobní hygieny, přezůvky, 

léky, které žák užívá, doklady a věci osobní potřeby. Přihláška k ubytování je dostupná na 

webových stránkách školy na adrese www.sstmost.cz/cs/formulare. 

- Částku za ubytování ve výši 1150,00Kč měsíčně je možné hradit dvěma způsoby: 

 Převodem na účet SŠT Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu 30338491/0100,                         

VS – kmenové číslo žáka 

KS 0558 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu žáka) 

 V hotovosti u vychovatelů domova mládeže (vždy do konce měsíce na následující měsíc). 

Za poplatek je možné na domově mládeže používat soukromé elektrospotřebiče. 

Ubytování je zajištěno s celodenním stravováním v jídelně školy. 

Přejeme Vám příjemné prožití prázdnin a těšíme se na Vás. 

 

 

PaedDr. Karel Vokáč  

ředitel školy 
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