VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, p. o.

PROVOZ ŠKOLY od 1. září 2020 dle metodiky MŠMT

Od 1. září se vzdělávání studentů vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen
v případech, které stanoví připravovaná novela školského zákona, jedná se o případy, kdy je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní
přítomnost většiny studentů alespoň jedné třídy. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže
mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy.
- Škola zahájí 1. září provoz v plném rozsahu, od zaměstnanců není požadováno prohlášení o
bezinfekčnosti.
- Nošení ochrany úst a nosu se řídí dle stupně pohotovosti, tzv. semaforu (k dnešnímu dni zelená).
- Nejsou zavedena žádná plošná opatření omezující počet studentů ve třídě.
- Škola provedla aktualizaci kontaktních údajů studujícíh i zaměstnanců školy. Hlavním
komunikačním a informačním zdrojem zůstává v rámci školy informační systém Edookit.
- Případné onemocnění hlásí pedagogičtí pracovníci neprodleně ZŘŠ Mgr. Opltové, THP pracovníci
p. Poláčkové, studující své vedoucí studijní skupiny (pokud nelze, hlásí na studijním oddělení).
- Základní povinná hygienická pravidla:
 V prostorách školy se pohybovat co nejméně, minimalizovat potkávání s dalšími zaměstnanci
a studujícími.
 Po příchodu do školy si ruce omýt mýdlem (20-30 s.) a následně případně desinfikovat. Mytí
rukou provádět průběžně podle potřeby v průběhu dne.
 Kýchat a kašlat výhradně do kapesníku, následně si umýt ruce.
 V učebnách během výuky a o přestávkách opakovaně krátkodobě větrat.
 V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění/akutního onemocnění nechodit do
školy, informovat vedoucí studijní skupiny, ZŘŠ (p. Poláčkovou), navštívit svého praktického
lékaře a výsledek vyšetření oznámit do školy.
 V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění/známek akutního onemocnění (zejména
teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu
atp.) v průběhu pobytu ve škole toto neprodleně oznámit vedoucí studijní skupiny, ZŘŠ,
okamžitě začít používat roušku/ústenku (její příp. vydání zajistí vrátnice školy nebo paní
Poláčková) a co nejrychlejší opustit budovu školy. Pokud nebude studující/zaměstnanec
schopen sám budovu opustit, přejde do izolační místnosti připravené školou, na dobu nezbytně
nutnou.
 Nedoporučuje se cestování do zahraničí!
 Hygienická pravidla a standard úklidu se ve škole řídí doporučením vydaným MŠMT
v Manuálu k provozu škol pro školní rok 2020/2021.
⁃ Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť,
kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde
k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.
Jakékoliv nejasnosti konzultujte s Mgr. Romanou Odehnalovou, zástupkyní ředitelky školy pro
odbornou výuku.
⁃ Vzdělávání distančním způsobem je (pro případ jeho zavedení) pro studující povinné!
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⁃

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých
studentů, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Pozn.:
Roušky – v budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Zavedení povinnosti nosit
roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě,
že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická
stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení.

V průběhu zimního období budou změny v doporučeních MŠMT průběžně sledovány
a zaměstnanci školy budou o změnách včas informováni.
Kontakty:
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol:
+420 771 139 410
+420 771 139 398
234 811 111
e-mail: koronavirus@msmt.cz
KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz

V Brně dne 31. 8. 2020

____________________________________
ředitelka školy
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