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SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K VÝUCE OD 25. 11. 2020 

Dle epidemického vývoje situace v ČR se předpokládá od uvedeného data změna ve výuce pro končící 

ročníky (3. DVS, 3. DDS, 4. ročníky a 3. ročníky obor Ošetřovatel) a zároveň pro všechny ostatní ročníky pro 

předměty, které spadají do praktického vyučování a praktické přípravy. Na základě informací od MŠMT, 

proto sděluji tyto pokyny, které je třeba respektovat: 

Všem v končících ročnících   

(3. DVS, 3. DDS, 4. ročníky ZA a 3. ročníky obor Ošetřovatel Lbc i ČL) 

1. 3. OSE, 3. OSC od 25. 11. 2020 výuka prezenčně dle platného rozvrhu bez TEV 

2. 3. DVS, 3. DDS (do 22. 12.), 4. ročníky ZA (do 04. 12.) pokračují dle plánu v „souvislé praxi“/“bloku 

praxe“   

3. 4. ročníky ZA od 07. 12. výuka prezenčně dle platného rozvrhu bez TEV 

Všem v ostatních ročnících  

23. 11. 2020 dle pokynů VUPV (e-mail s konkrétními pokyny) zahajujeme praxe ve všech ročnících, které 

je mají vykonávat (první ročníky VOŠ, druhé a třetí ročníky SŠ) a ruší se prozatím teoretické hodiny během 

praxe. Zároveň během konzumace jídla a pití sundávat roušku jen na nezbytně nutnou dobu a bez úzkého 

kontaktu s ostatními (dodržování doporučeného odstupu).  

Během praxí ve zdravotnických zařízeních je nutné dodržovat všechna protiepidemická opatření                                   

a používat všechny dostupné ochranné prostředky dle charakteru oddělení a pokynů zaměstnanců, na 

kterém bude praxe vykonávána. 

25. 11. 2020 zahájíme prezenční formu vzdělávání praktického vyučování a praktické přípravy 

v ODBORNÝCH UČEBNÁCH a to 1. ročník praktické sestry a 1. OSE, 2. ročník praktické sestry                                                   

a 2. ošetřovatelů (ošetřovatelství, ošetřovatelské postupy) v prostorách školy dle platného rozvrhu. 

V celé budově školy při prezenční výuce stále platí: 

 povinnost zakrytí nosu a úst 

 během konzumace jídla a pití sundávat roušku jen na nezbytně nutnou dobu a bez úzkého 

kontaktu s ostatními (dodržování doporučeného odstupu) 

 větrání je nutné zajistit na 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, proto je doporučeno 

teplejší oblečení do tříd (svetr/mikina navíc) nebo svrchní část oblečení po dobu větrání 

 

V Liberci dne 20. 11. 2020 

Mgr. Jana Urbanová v. r.  

ředitelka školy 
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