Vážení žáci/klienti, rodiče,
věnujte pozornost těmto organizačním informacím k zahájení nového školního roku 2021/2022:

Příjezdy do týdenního stacionáře
Kolegové z týdenního stacionáře vás kontaktovali a je domluveno, kdo přijede v úterý a kdo ve středu
ráno, služby budou na všech budovách. V případě potřeby upřesnění se obraťte na vedoucí úseků,
kterými jsou: Mgr. Petr Kolář - Tapky, Mgr. J. Janyška - Topolka, Mgr. Radek Dvořák - SB – kontakty jsou
na www.jus.cz
Screening (testování) dle nařízení MŠMT:
Proběhne v ZŠ a SŠ. Nebude realizován v MŠ.
Proběhne ve dnech 1., 6. a 9. 9. formou testování doručenými testy od MŠMT v malé tělocvičná ve
škole. Domluveno je vše se stejnou agenturou, která tuto věc zajišťovala v minulém období. První třídy
budou mít první test 2. 9. na stejném místě formou samotestu ve spolupráci s rodiči.
Vstup bude opět zadním vchodem budovy škol. Testování začíná v 7:30 a končí v 8:15. Dle odhadu se
jedná o cca 100 žáků. Zaměstnance netestujeme, musí si toto sami zařídit v rámci certifikovaných míst,
pokud nespadají pod jednu z kategorií a vztahuje se na ně povinnost testování.
Testování se neprovádí u žáků (v souladu s manuálem MŠMT – odkaz v minulém příspěvku), kteří:
1) doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod.,
2) prodělali COVID-19 a zároveň od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více
než 180 dnů – doloží písemně (což může být dle manuálu MŠMT: potvrzení od lékaře, lékařská
zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
3) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace finální
dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
Žáci, kteří se testovat nebudou (splňují podmínky) budou po příchodu do školy službu konajícími
asistenty pedagoga rozváženi do svých tříd.
Po otestování se žáci odeberou hlavním vchodem před budovu školy, nebo do vestibulu u bazénu, kde
vyčkají 15 minut na výsledky testů.
V případě negativního výsledku se žáci se svými učiteli, příp. asistenty odeberou do učeben na NB, SB.
V případě pozitivního výsledku žák s rodičem opustí budovu školy, nebo počká v izolaci na zákonného
zástupce, který si jej odvede domů.
Testování žáků není povinné, ale v případě, že žák či jeho zákonný zástupce testování odmítne, musí
mít žák po celou dobu vzdělávacího procesu nasazen respirátor, je-li mu více než 15 let (v případě
nižšího věku možno i jiné obdobné zakrytí dýchacích cest) - nejen ve společných prostorách, ale i ve třídě.
Dále musí dodržovat rozestup s ostatními 2 metry (i v jídelně). V tomto případě je s tím spojený zákaz
zpěvu a sportovní činnosti ve vnitřních prostorách.
Povinnost nošení respirátoru pro žáka může být také zrušena doložením příslušného lékařského
doporučení.
Každý žák i zaměstnanec musí mít ve společných prostorách školy zakryté dýchací cesty pro něj
určeným způsobem.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později,
provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V takovém případě je
třeba z vrátnice zavolat na linku 385.
V případě, že žák má kterýkoliv z dále uvedených příznaků COVID-19, nesmí vstoupit do budovy:
zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha,
průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ ucpaný nos, bolest hlavy.
Každý den v prvním týdnu bude do 9:00 zvednuta závora u vjezdu do areálu pro plynulejší provoz.
Zároveň pokud budete mít zájem o využívání ovládání závory z mobilního telefonu, je možné toto
nahlásit třídnímu učiteli. V takovém případě bude zaneseno Vaše telefonní číslo vedoucím autodopravy
do systému a budete informováni o aplikaci, kterou je možné toto realizovat. Je třeba využívat parkování
v areálu pouze po dobu nezbytně nutnou, děkujeme za dodržení.
Včera vládou nařízené testování v rámci sociálních služeb bude ještě upřesněno, čekáme na
odpovídající opatření na stránkách MZ. Předpoklad je, že minimálně po dobu screeningu MŠMT nebude
třeba testovat klienty týdenního stacionáře, neb toto by bylo zdvojené (všichni chodí do nějaké školy).
Zaměstnance testovat nebudeme, budou si muset vše zajistit na certifikovaných místech. Proočkovanost
kolegů v rámci sociálních služeb je pěkných cca 85%, to by mohlo pomoci k hladšímu průběhu školního
roku. Vysoká proočkovanost je i mezi kolegy ve školní části.
Ve zbytku tohoto týdne budou se žáky především třídní učitelé. Bude probíhat domlouvání terapií atd.
v rámci dalších úseků. Zájemci o školní klub se obraťte na Mgr. Martina Bitmana, vše týkající se
fyzioterapie řešte s K. Bednářovou a vše týkající se ergoterapie s A. Grande. Kontakty na všechny další
kolegy vedoucí jsou na webových stránkách.
Na začátku školního roku bude realizována volba do Školské rady JÚŠ. Podrobnější informace budou
v jiném příspěvku.
Vše další bude průběžně upřesňováno dle potřeby.
Všem přeji i za kolegy klidný start do nového školního roku a věřme, že jeho průběh bude již mnohem
méně komplikovaný než ten minulý.

S přáním klidných dní a pevného zdraví
Petr Hrubý
ředitel JÚŠ
31. 8. 2021

