
Informace pro zahájení školního roku 2020/2021 dne 1. září 2021 

 

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň zahájí ve školním roce 

2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit.  
 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Vstup do budovy školy  

 Pro vstup do školy využijte hlavní vchod. 

 Při příchodu do budovy je nutné si dezinfikovat ruce (dezinfekce je připravena). 

 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt 

dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v 

aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Výjimky stanovuje 

Ministerstvo zdravotnictví (nutné prokázání lékařským potvrzením). Pro žáky SŠ aktuálně platí 

respirátory FFP2 nebo nanoroušky. 

 

 

Ve třídě  

 Screeningové testování žáků proběhne formou neinvazivních antigenních testů pro 

samoodběr. Ilustrační video naleznete zde. 

 Žák, který se  1. vyučovací hodinu dne 1. září 2021 k testování nedostaví je povinen ihned 

po příchodu do budovy školy vyžadovat testování v kanceláři školy (u zástupce ředitele). 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 

očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-

19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží 

negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 

účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech apod.).  

 

S dalšími informacemi pro provoz školy budete seznámení třídním učitelem.  

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

