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

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K VÝUCE OD 07. 12. 2020
Dle epidemického vývoje situace v ČR se zavádí od uvedeného data 07. 12. 2020 změna ve výuce a to rotační
způsob prezenční výuky na obou pracovištích naší školy (Lbc i ČL). Všechny třídy dostaly od svých třídních
vyučujících nebo vedoucích studijních skupin informace přes Bakaláře:


07. 12. zahajují na týden prezenční výuku ve škole 2. a 3. ročníky PS, 2. ročník OSE, 2. OSC a
pokračují ve výuce žáci 4. ročníků ZA a 3. OSE, 3. OSC;
ostatní se vzdělávají v distanční formě vyučování



14. 12. zahajují na týden prezenční výuku ve škole 1. PS, 1. ročník OSE + 2. DDS a pokračují ve
výuce žáci 4. ročníků ZA a 3. OSE, 3. OSC;
ostatní se vzdělávají v distanční formě vyučování; další třídy VOŠ blok praxe



21. – 22. 12. pokračují ve výuce ve škole studenti 2. DDS, žáci 4. ročníků ZA a 3. OSE, 3. OSC.
všichni ostatní se tyto dny vzdělávají v distanční formě vyučování.

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.

Od 23. 12. do 03. 01. 2021 jsou vánoční prázdniny. Režim od 04. 01. 2021 bude zveřejněn přes obvyklé
komunikační kanály školy.

V Liberci dne 03. 12. 2020
Mgr. Jana Urbanová v. r.
ředitelka školy
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