STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN, ČSL. MLÁDEŽE 5/9,
příspěvková organizace
Čsl. Mládeže 5/9, 405 02 Děčín IV- Podmokly

INFORMACE PRO ŽÁKY ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
A UČITELE ÚČASTNÍCÍ SE SKUPINOVÉ KONZULTACE
(max. pro 6 žáků ve skupině)
konané ve dnech 19. a 20. 4. 2021
_________________________________________________________________________________
KONÁNÍ VÝUKY:
Vstup do školy za účelem skupinové konzultace bude umožněn žáku závěrečného ročníku, který nemá
příznaky onemocnění COVID-19 a
•

podstoupí testování antigenním testem na přítomnost viru SARS- CoV-2 po příchodu do
školy. Test bude proveden pod dohledem odborné vyučující ve vymezených prostorách
žákovských šaten

nebo dodá
•

doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a
od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

•

doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

•

certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,

TYTO PODMÍNKY MUSÍ PRO VSTUP DO ŠKOLY SPLŇOVAT I VYUČUJÍCÍ, KTERÝ SE
BUDE PODÍLET NA SKUPINOVÉ VÝUCE
PŘÍCHOD DO ŠKOLY:
Vchodem pro žáky od 7:30 (v případě výuky od 8:00); od 8:30 (v případě výuky od 8:55);
od 9:30 (v případě výuky od 10:00)
Žák provede antigenní test dle návodu nebo odevzdá jeden z výše uvedených dokladů a přemístí
se do určené učebny.
V případě, že žák nepředloží ŽÁDNÝ z výše uvedených dokladů, nebo bude mít antigenní test
pozitivní, nebude mu vstup do školy umožněn.
POHYB VE ŠKOLE:
•
•
•
•

Ve společných prostorách nosí všichni žáci a zaměstnanci školy respirátory FFP2
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Žáci se nebudou v době přestávek střetávat v jiných třídách
Výuka je prováděna za přísných epidemických opatřeních (viz dále)

tel.: 412709351

e-mail: szsdecin@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

IČ: 00673781

ROZPIS VÝUKY
PONDĚLÍ 19. 4. TŘÍDA 4. Z
OZNAČENÍ
SKUPINY

UČEBNA

8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

10:00 –
10:45

10:55 –
11:40

1. skupina

33

OSE – Tur

PSK – Li

ANJ – Sád

CJL - Pav

2. skupina

37

PSK – Li

OSE – Tur

ANJ - Vfá

CJL - Pav

3. skupina

38

OSE – Tur

PSK – Li

4. skupina

P

PSK – Li

OSE – Tur

ÚTERÝ 20. 4. TŘÍDA 4. K
UČEBNA
OZNAČENÍ
SKUPINY

8:00 –
8:45

8:55 –
9:40

OSE – Stá CJL – Fri

10:00 –
10:45

10:55 –
11:40

11:50 –
12:35

ANJ Vfá
NEJ Fri
ANJ Vfá
NEJ Fri

PSK - Stá

1. skupina

33

2. skupina

37

OSE – Stá CJL – Fri

PSK - Stá

3. skupina

38

SPČ – Vfá PSG – Li

CJL - Fri

ROZŘAZENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN BUDE DÁNO ROZPISEM
VE ŠKOLE ONLINE

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ
Ve všech prostorách školy nosí všichni žáci i zaměstnanci školy respirátory FFP2, zakrývající
dutinu ústní i nosní
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole
Totéž provede při vstupu do třídy
Při hodině dodržují žáci i vyučující rozestupy minimálně 1,5 m
Během hodiny dochází k pravidelnému a intenzivnímu větrání minimálně po dobu 5 minut
Po každé vyučovací hodině se řádně vyvětrá
Všechny prostory školy jsou důkladně desinfikovány

