
Vážení žáci/klienti, rodiče, 

 

aktuálně zveřejňujeme zprávu o dalších dvou na sobě nezávislých potvrzených pozitivních výsledcích 

testů zaměstnanců JÚŠ. Jedná se tedy o 6. a 7. pozitivní výsledek testu v období od začátku září. 

Zaměstnanci pracují na pozicích asistentů pedagoga.  

Obvolání všech významných kontaktů a trasování se již podařilo zvládnout, byť informaci o druhém 

z případů jsme obdrželi až v pozdních odpoledních hodinách.  

Všem děkujeme za spolupráci.  

 

Co se týká žáků/klientů stále se jedná pouze o 1 potvrzený pozitivní výsledek testu za celé období.  

 

Aktuální epidemiologická situace ve společnosti se stále výrazně zhoršuje. Dnešní „třívteřinové“ video 

ministra zdravotnictví není signálem o stabilizované situaci či světle na konci tunelu. Nedá se 

předpokládat, že se situace významně změní k lepšímu v průběhu následujících dní ani týdnů.  

Rozumíme, že především pro vás, rodiče našich žáků/klientů, je toto velmi složitá situace a také 

chápeme všechny obavy, které spolu průběžně v těchto týdnech řešíme.  Tímto všem z vás, se 

kterými jsme byli v kontaktu, i za kolegy děkuji, především za vstřícnost, pochopení a zodpovědný 

přístup. Jsme v tom společně.  

Připomínám, že v případě potřeby řešit individuální přítomnost vašich dětí, se na nás neváhejte 

obrátit, pokud vám s něčím dokážeme individuálním nastavením pomoci, rádi to uděláme. Zatím 

jsme ve všech dosavadních případech našli variantu společného postupu pomáhající vaše obavy 

různého druhu co nejvíce zmírnit. 

Přes veškerá nastavená opatření a jejich dodržování, při počtech zaměstnanců, žáků a jejich kontaktů 

mimo JÚŠ bohužel nemáme tu moc, abychom zamezili na 100% zanesení nákazy do organizace 

z prostředí mimo JÚŠ (díky specifickému průběhu infekce – bezpříznakovému či s příznaky se 

zpožděním), byť proti tomu děláme maximum. Podobně je na tom nyní mnoho dalších škol a jiných 

organizací.    

Spolu s kolegy, vedoucími úseků, jsme v pohotovostním režimu, abychom mohli případně rychle 

reagovat na další nařízení v souvislosti s vývojem situace či mimořádné události. 

 

Držte se, držme se, společnými silami to, věřme, zvládneme! 

 

Všem přeji pevné zdraví a také co nejméně starostí vznikajících ze současné těžké situace.  

 

Mgr. Petr Hrubý 
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