VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, p. o.

ZMĚNA PROVOZU ŠKOLY V SOUVISLOSTI S USENESENÍM VLÁDY
v době od 11. 1. 2021 (předběžně do 22. 1. 2021)
Vážení zaměstnanci a studenti, v souvislosti s aktuálními úpravami provozu škol od pondělí 4. 1. 2021 (na
provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-1; Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva
zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách) upravuji provoz školy a některá pravidla pro uvedené
období.
Všechny osoby pohybující se v prostorách školy mají povinnost nosit roušku.
I nadále je omezen vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy.
Jsou umožněny individuální konzultace: 1 student/1 pedagog.
Od pondělí 11. ledna 2021 je pro studenty povolena prezenční forma zkoušení ve škole do maximálního
počtu 10 studentů.
Prosíme o sledování změn, které budou rozesílány cestou e-mailů nebo Edookitu, v případě zaměstnanců
THP se obracejte na p. Irenu Poláčkovou a p. Stanislava Andrysíka. Změny budou i nadále sledovat obecná
nařízení vlády.
Provoz školy:
Po:
7.00 – 18.00 hod.
Ut:
7.00 – 18.00 hod.
St:
7.00 – 18.00 hod.
Čt:
7.00 – 18.00 hod.
Pá:
7.00 – 16.00 hod
Pozn. Pokud v budově školy nebude přítomna žádná osoba, může vrátný budovu uzavřít i dříve.

Úřední hodiny: středa 8.00 – 12.00 hod. (SO, Sekr, EÚ, Asist)
1. Pedagogičtí pracovníci vykonávají pedagogickou práci v prostorách školy v souladu s přehledem
pracovní doby vyplnění na společném úložišti „T“.
2. THP pracovníci pracují v běžném pracovním režimu.
3. S ohledem na nouzový stav a možné zapojení studentů je třeba i nadále zohledňovat individuální
podmínky jednotlivců. Základem je poskytnutí dostatečného počtu termínů k uzavření každého předmětu
za ZO. VSS jsou i nadále koordinátory ve věci omlouvání příp. absencí, protože mají přehled o zapojení
studentů do pomoci ve zdravotnických zařízeních.
4. Studenti mají i nadále možnost vyzvedávání respirátorů pro odbornou praxi na vrátnici školy.

V Brně dne 7. 1. 2021

Mgr. Liana Greiffeneggová
ředitelka školy
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