Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Česká Lípa

MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
S odkazem na nově vydaný Manuál MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual) pozorně
pročtěte následující informace a řiďte se závaznými či doporučenými informacemi.
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle
zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst.
3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení) je nutné volit tento postup:





příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do
budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či
nezletilého
žáka
–
tuto
skutečnost
oznámit
zákonnému
zástupci
neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není
možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu
izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého
žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším
možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

1. Při zahájení školního roku (během prvních třídnických hodin) aktualizuje třídní učitel (TU)/vedoucí studijní
skupiny (VSS) kontakty včetně zákonných zástupců (telefonní čísla a e-maily).
2. Systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění) v rámci třídních kolektivů zůstává dle
nastavení TU/VSS a pravidel Školního řádu. Jednotným místem pro zveřejňování aktuálních oznámení je
nadále systém Bakaláři/web školy a podpůrně sociální sítě.
3. Zdůrazňujeme zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt (vydezinfikovat) ruce.
4. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit.
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5. V prostorách budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Doporučuje se, aby si každý v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyl
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači či provedl dezinfekci rukou, a následně dodržoval hygienu rukou
po celou dobu svého pobytu ve škole.
6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, proto dbejte zvýšené opatrnosti – úklid
povrchů a ploch se provádí na mokro.
7. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel
chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
8. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro
dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V Liberci 30. 08. 2020

Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy, v. r.
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