
Vážení rodiče, 

Liberecký kraj vybral naši školu mezi 8 významných institucí, které by měly tvořit jeho páteřní síť 

vzdělávání. V této souvislosti zřizovatel školy podal prostřednictvím výzvy č. 33 z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

(SVL) žádost o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na rekonstrukci dílen 

odborného vyučování na Podhorské ulici. Jedná se o  velkou příležitost vybavit dílny odpovídajícím 

zařízením a novými technologiemi. 

Projekt se dostal do druhé fáze, byl  podpořen ze strany MMR (Ministerstva pro místní rozvoj). 

V současné době probíhají  poslední kroky před vyhlášením veřejné soutěže pro zhotovitele. Jelikož 

se jedná o veřejnou zakázku dle zákona, budou muset být dodrženy stanovené lhůty pro přihlášení 

zájemců. 

V současné době se výuka v odborných dílnách přesouvá do našeho detašovaného pracoviště 

v Železném Brodu. Od 5.3.2018 bude probíhat již v dílnách v Železném Brodě.  

Naše škola předjednala se Scholarestem. Jídlo se bude denně dovážet do Železného Brodu a bude 

vydáváno na místě. Nabídka jídelníčku bude vyvěšena na stránkách Scholarestu. Objednávky jídel 

budou na celý týden, v případě nepřítomnosti bude téhož dne ráno provedena odhláška. Je třeba mít 

přednabitý čip. 

Vzhledem k přesunu odborných dílen  do budovy v Železném Brodě, bude uzpůsobena výuka tak, aby 

začínala a končila v návaznosti na podmínky a odjezdové časy dopravců (může dojít k jejímu 

zkrácení).  Začátek výuky je stanoven na 7:40 hodin a konec výuky je ve 14:10 hodin. Začátek a konec 

výuky byl přizpůsoben autobusové dopravě ranních spojů. 

Ráno z Jablonce nad Nisou do Železného Brodu: 
 
6:20 - 7:18 
6:40 - 7:35 
6:49 - 7:27 
 
Odpoledne z Železného Brodu do Jablonce nad Nisou: 

 
14:20 - 15:05 
14:26 - 15:29 
14:51 - 15:21 
 

Pro úsporu finančního prostředků za dopravu je vhodné zřídit si Opuscard, která v rámci dopravní 

služby IDOL poskytuje slevy pro žáky. Více na stránkách  

http://www.opuscard.cz/ 

V případě, že je někdo v tíživé životní situaci (finanční) může si na sociálním úřadu zažádat o 

příspěvek na dopravu. Pro potřeby získání příspěvku škola vystaví potvrzení o změně odborné výuky 

vztahující se k našemu detašovanému pracovišti v Železném Brodu. 

Časový harmonogram se může ještě změnit, záleží na tom, kdy začne realizační část projektu.  

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Martin Kubáč 

ředitel školy v.r. 


