Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti 15. června 2020

Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů o studium
Vážení rodiče,
buďte tak laskaví a zápisový lístek nám odevzdejte neprodleně po zjištění o přijetí Vaší
dcery/Vašeho syna (nejpozději do 5 dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení).
Pokyny pro zákonné zástupce přijatých uchazečů k odevzdávání zápisových lístků v budově
Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště
Provozní doba pro odevzdání zápisových lístků:
Úterý
16. 6. 2020
7:00 h – 15:15 h
Středa
17. 6. 2020
7:00 h – 17:00 h
Čtvrtek
18. 6. 2020
7:00 h – 15:15 h
Pátek
19. 6. 2020
7:00 h – 15:15 h
Pondělí
22. 6. 2020
7:00 h – 17:00 h
a) Pokud přinese zápisový lístek zákonný zástupce přijatého uchazeče, vyplní na vrátnici tiskopis
prohlášení Coronavirus COVID-19. Poté bude moci jít do kanceláře předat zápisový lístek.
b) Pokud zápisový lístek přinese uchazeč, který na naší škole vykonal jednotnou přijímací zkoušku,
nemusí předkládat nové Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ostatní uchazeči musí toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupce předložit na vrátnici
školy a pak mohou jít předat zápisový lístek do kanceláře školy. Bez tohoto čestného prohlášení
bude uchazeči umožněno odevzdat zápisový lístek na vrátnici přivolané pracovnici kanceláře.
V budově školy musí zákonný zástupce i uchazeč dodržovat bezpečnostní opatření, tj. při vstupu
do budovy nutná dezinfence rukou, dodržovat rozestupy 2 m a ústa a nos kryté rouškou.
Při osobním předání zápisového lístku vyplní uchazeč, případně jeho zákonný zástupce, rovněž
Výběr druhého cizího jazyka (ruský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk).
V případě, že se dostal(a) Váš syn/Vaše dcera také na jinou školu a nebude chtít na naši školu
nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost. Oznámení můžete provést telefonicky na tel.
572 433 011, případně na info@oauh.cz, nebo osobním jednáním.
Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Durďák v.r.
ředitel školy

