Střední odborná škola Jarov
190 00 Praha 9, Učňovská 100/1

Den otevřených dveří
30. 11. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
V úterý 30. 11. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin proběhne první den otevřených dveří SOŠ
Jarov ve školním roce 2021 /2022. Aktuálně plánujeme zachování organizace DOD v běžném
režimu s drobnými organizačními úpravami, tj. v prezenční formě.
Vždy v každou celou hodinu budou návštěvníkům podány souhrnné informace o škole
zástupci vedení školy, ze strany návštěvníků je tedy vhodné dorazit s předstihem právě na
každou celou hodinu. Toto proběhne ve velkém sále školy, pro možnost dodržení povinných
rozestupů osob. Následně budou návštěvníci školy rozděleni do skupin dle toho, o jaký obor
mají potenciálně zájem (učební / studijní; zaměření: stavebnictví, dřevozpracující,
zahradnictví, sportovní management). Dle uvedeného pak bude návštěvníkům školy
umožněna návštěva školy teorie, dílen odborného výcviku a praxe stavebních a
dřevozpracujících oborů i detašovaného pracoviště školy pro odborný výcvik a praxi
zahradnických oborů (ulice Pod Táborem 17/4, Praha 9).
Podmínkou pro prezenční účast na dni otevřených dveří SOŠ Jarov u osob starších 18 let je:
 splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (tj. jsou min. 14 dnů po
plně dokončeném očkování);
 prodělané onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid-19).
Provedený test s negativním výsledkem (ať už antigenní nebo PCR) již nestačí pro vstup do
školy v rámci DOD, a to v souladu s platným Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Podmínkou pro prezenční účast na dni otevřených dveří SOŠ Jarov u osob mladších 18 let je:
 splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (tj. jsou min. 14 dnů po
plně dokončeném očkování);
 prodělané onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid-19);
 podstoupení antigenního testu na Covid-19 s negativním výsledkem, a to přímo v SOŠ
Jarov.
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Všechny výše uvedené skutečnosti budou návštěvníci povinni doložit při vstupu do budovy
školy.
Vzhledem k omezeným kapacitám školy a platným hygienickým opatřením v souvislosti
s pandemickou situací bude návštěvníkům školy umožněn vstup vždy pouze jedné
doprovodné osoby u každého jednoho zájemce o studium.

Povinnosti a omezení návštěvníků dne otevřených dveří SOŠ Jarov:
 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a při pobytu ve škole zakrýt
dýchací cesty (nos a ústa), a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který
je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, tj.
aktuálně respirátor třídy FFP2 nebo vyšší bez výdechového ventilku.
 Při vstupu do budovy školy si všechny osoby povinně provedou dezinfekci rukou
dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou.
 Osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění nemají přístup do budovy školy
povolen.
 Kdykoli je to možné, jsou osoby přítomné v prostorách školy povinny dodržovat rozestup
od ostatních osob min. 1,5 metru.
Vzhledem k měnícím se pravidlům ve vztahu k probíhající pandemické situaci Vás prosíme
o sledování webových stránek školy (www.skolajarov.cz), kde budou vždy bezodkladně
reflektovány veškeré změny a nařízení, které mohou mít vliv i na plánované dny
otevřených dveří naší školy.

Veškerý provoz Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 se mimo
standardních zákonných a podzákonných předpisů aktuálně řídí i dokumentem „Soubor
doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19
(provoz a testování)“ vydaný MŠMT dne 17. 8. 2021.

V Praze dne 24. 11. 2021

2

