Informace k zahájení nového školního roku 2021 – 2022
A) Screeningové testování pro školní rok 2021/2022
• Žáci všech oborů a ročníků obou pracovišť: za níže uvedených
podmínek bude dne 1. září 1. vyučovací hodinu provedeno screeningové
testování. Žáci se řídí pokyny třídních učitelů.
1. První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1. 9. 2021.
2. Testování se bude opakovat 6. a 9. září. Dle vyhodnocení testů a epidemiologické
situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí.
3. Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (POC).

4. Testovat se nebudou žáci:
- kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším
7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem. nebo 72 hodin v případě POC test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
- kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili
karanténu před maximálně 180 dny (prodělané onemocnění doloží
potvrzením od lékaře),
- kteří byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce
u jednodávkového očkování (doloží žák platným certifikátem).
5. Žáci, kteří se nepodrobí testování budou povinni nosit po celou dobu výuky
respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností
alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.
6. Žák s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce
připuštěn.
7. Postup v případě pozitivního testu:
V případě pozitivního výsledku screeningového testu – škola kontaktuje zákonného
zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit zařízení, informuje
se lékař žáka.

Pozitivního výsledek PCR či antigenního testu, pokud byl žák 2 dny před
provedením ve školním zařízení nahlásí neprodleně zákonný zástupce škole.
Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny
před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení se nebudou moci osobně účastnit
výuky než bude proveden potvrzující test, vrátit se budou moci pokud bude negativní.
Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci.
Žáci, kteří neabsolvují screeningové testování a ani nesplňují některou z podmínek OT-N se nemohou účastnit sportovních aktivit (tělesné výchovy) uvnitř budov. Nesmí do
sprch a při sportovních aktivitách venku se převlékají s odstupem. Nesmí zpívat, mají
oddělené hygienické zařízení, při jídle a pití sedí a dodržují odstup 1,5m.
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C)

Žáci 1. ročníků maturitních oborů – pracoviště Jáchymova 478:

Žáci při vstupu do budovy se odeberou do šaten, kde jsou označeny jednotlivé třídy.
Dále se budou řídit pokyny třídních učitelů.
Orientační rozdělení tříd:
Třídy A: obor Provoz a ekonomika doprav
Třídy B: obor Ekonomika a podnikání
Třídy C: obor Informační technologie
Třídy D: obor Mechanik strojů a zřízení
V prvním nadpodlaží jsou umístěny 4. ročníky + 1. ročník, v 1. patře – 2. a 1. ročníky,
ve 2. patře – 3. ročníky.
Žáci obdrží první den čip pro vstup do budovy školy po dobu svého studia. Čip je
zálohový ve výši 150,-Kč. Po navrácení funkčního a nepoškozeného čipu je žákovi
záloha vrácena v plné výši.
Žáci obdrží v případě požadavku na stravování čip k potvrzení odebrání oběda. Čip je
zálohový ve výši 100,-Kč. Po navrácení funkčního a nepoškozeného čipu je žákovi
záloha vrácena v plné výši.
Žáci jsou povinni mít přezůvky, dále tašku na učební pomůcky a učebnice, psací potřeby
a poznámkový sešit. Před vstupem do budovy jsou žáci povinni provést dezinfekci
rukou, která je k dispozici u vchodu do budovy. Ve společných prostorách budovy školy
(chodby, šatny apod.) pak jsou žáci povinni nosit respirátor či jiný ochranný
prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 /
KN 95) či chirurgickou roušku.

Žáci 1. ročníků učebních oborů – pracoviště Miřiovského 678:
Žáci se při vstupu do budovy odeberou do šaten, kde jsou označeny jednotlivé třídy.
Dále se budou řídit pokyny třídních učitelů.

Orientační rozdělení tříd:
Třídy P: obor Prodavač
Třídy Kl: obor Klempíř
Třídy Z: obor Zední
Třídy N: obor Nástrojař
Třídy KČ: obor Kuchař – číšník
Třídy E: obor Elektrikář silnoproud
•

D)

Žáci jsou povinni mít přezůvky, dále tašku na učební pomůcky a učebnice, psací potřeby
a poznámkový sešit. Před vstupem do budovy jsou žáci povinni provést dezinfekci
rukou, která je k dispozici u vchodu do budovy. Ve společných prostorách budovy školy
(chodby, šatny apod.) pak jsou žáci povinni nosit respirátor či jiný ochranný
prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 /
KN 95) či chirurgickou roušku.

Ubytování na domově mládeže

(domov mládeže se nachází v areálu školy, Jáchymova 478)
Doba nástupu pro nově ubytované žáky je v úterý 31. 8. 2021 od 17:00 do 17:50 hodin.
Po ubytování na ložnici bude následovat v 18:00 zahajovací informativní schůzka na
klubovně DM pro rodiče. Příspěvek za ubytování a stravování se bude strhávat
zálohově (vždy do devatenáctého předchozího měsíce.) Z důvodů zásad správné výživy
trváme na celodenním stravování. Změnu lze připustit pouze po písemné žádosti
rodičů.
Kompletní řád DM lze nalézt na webových stránkách školy: www.sos-jh.cz, v sekci
škola, domov mládeže, na stránce úplně dole.
Vedoucí domova mládeže, Bc. Martin Jahoda

E)

Stravování - informace vedoucí kuchyně
Stravování je umožněno všem žákům SOŠ a SOU JH ve školní jídelně domova mládeže
v areálu školy Jáchymova 478. Pro žáky SOU – pracoviště Miřiovského 678 je
umožněno stravování na 3. ZŠ Janderova ul. (naproti budově učiliště).
Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

