Informace k příjezdům, organizaci provozu JÚŠ a testování žáků v období od 11. 4.

Vážení žáci/klienti, rodiče,
po poměrně náročných přípravách zveřejňujeme důležité informace pro příští období, prosím o jejich
pečlivé pročtení.
Organizace výuky a mimoškolních aktivit – základní informace:
Mateřská škola:
Kompletní prezenční provoz, testování dětí a zaměstnanců při příchodu(viz. níže)
Základní škola:
Kompletní prezenční výuka, testování žáků a zaměstnanců při příchodu(viz. níže)
Zaměstnanci příchod 7:00-7:30, žáci 7:30-8:15. Výuka bude probíhat v kmenových učebnách,
v případě terapeutických dílen a cvičných kuchyněk pak s důrazem na maximální homogenitu skupin.
Střední školy:
Prezenční výuka pouze žáků praktických škol, testování žáků a zaměstnanců při příchodu 7:30-8:15
(viz. níže). Ostatní žáci distanční výuka.
Školní klub/Denní stacionář:
Stejně jako v předchozím období v důsledku požadavku MŠMT na homogenitu skupin bude probíhat
do odvolání v kmenových třídách žáků.
Týdenní stacionář:
Služba v návaznosti na prezenční výuku soustředěna pouze na Topolce F. Možnost příjezdu v neděli
11. 4. od 16:00. Při příchodu provedení testu neinvazivním testem zdravotní sestrou, měří se teplota
a podepisuje při prvním příjezdu již známé čestné prohlášení. Vychovatel pomáhá s ubytováním.
Pokud je zcela mimořádně nezbytný vstup doprovodu (max. jedna osoba) do ubytovacích prostor při
nástupu, pak měření teploty a čestné prohlášení se týká i jeho.
Fyzioterapie a ergoterapie
Během pondělí a úterý kolegyně vytvoří plán ve spolupráci s učiteli dle aktuálního stavu přítomnosti a
zájmu o tyto služby s důrazem na maximální homogenitu skupin kopírujících třídní kolektivy, začátek
provozu bude od středy. Vodoléčba nebude v provozu. V případě potřeby kontaktujte K. Bednářovou
V rámci škol a školských zařízení:
Do budov JÚŠ nebude jako doposud vpuštěn nikdo, kdo má aktuální příznaky COVID-19.
Upozorňujeme na novou povinnost nošení chirurgických roušek žáky až na výjimky stanovené
mimořádným opatřením MZČR. Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od12.4.2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)
Látkové roušky nebudou akceptovány. Každý žák musí mít dvě náhradní roušky a sáček na použité
roušky.
Všechny návštěvy, které vejdou do budov, musí mít po celou dobu pobytu nasazen respirátor úrovně
minimálně FFP2. Pro zaměstnance platí samozřejmě také stávající režim používání zdravotních
ochranných pomůcek.
Organizace testování:
Zcela si uvědomuji náročnost celé situace pro všechny naše žáky a děti z MŠ. Podařilo se domluvit vše
tak, že testování budou provádět zdravotničtí pracovníci externího certifikovaného dodavatele, vše
zdarma pro JÚŠ i pro žáky. Projednáno bylo s MŠMT a nemají k tomu námitek, neb respektují naší
specifickou situaci. Navíc bude tento subjekt schopen v případě pozitivního výsledku antigenního

testu rovnou provést PCR test v místě a tím vám, rodičům, velmi usnadní celý další proces, kdy byste
jinak museli jít na certifikované místo, nebo čekat doma na odběrovou sanitku. Věřme ale, že toho
nebude potřeba. Kolegové ze škol se tak budou moci výhradně soustředit na zajištění koordinace celé
akce a také přiměřený komfort žáků.
Testování je možno v případě žáků odmítnout, nicméně pokud by nebyl splněna jedna
z následujících podmínek určených MZČR, nebude dítěti/žáku umožněna prezenční výuka. Pak je dle
Manuálu MŠMT takový žák omluven z prezenční výuky, ale škola není povinna realizovat distanční
výuku. V případě zaměstnanců jsou také stanoveny v manuálu jasné postupy.
Testování nemusí podstoupit žáci či zaměstnanci škol při naplnění jednoho z těchto bodů:
 Dotyčný absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle
platného mimořádného opatření MZČR upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň
neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Toto buď
prokazatelně doloží, nebo podepíše v případě prvního testování četné prohlášení a následně
doloží jednou z uznaných forem (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v
listinné či elektronické podobě či jiným relevantním dokumentem)
 Dotyčný má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
a od aplikace finální dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů
 Dotyčný doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, který není starší 48 hodin a zároveň dotyčný nemá příznaky onemocnění
COVID-19
 Dotyčný je rovněž zaměstnancem jiné školy a školského zařízení a předloží potvrzení o
negativním výsledku testu, které není starší než 48 hodin vystavené tímto zařízením
Plán testování v případě ZŠ a SŚ:
 Pozor, příchod pro všechny je v testovací den určen do budovy škol (NB) nikoliv na SB!
 Testovat se bude neinvazivními testy se provedeným stěrem pouze z kraje nosu.
 od 6:30 se připraví testovací tým v malé tělocvičně.
 V rozmezí času 7:00-7:30 přicházejí zaměstnanci škol a školských zařízení na testování (ti,
kteří nastupují do práce, až v jiný čas provedou samotestování jinou formou za
standardizovaných podmínek ve stejném místě)
 V rozmezí 7:30-8:15 probíhá průběžné testování žáků a po vyhodnocení jejich následný
přesun do tříd.
 Vstup do budovy bude zadním vchodem (v místě bude dostatek pracovníků škol, kteří vás
nasměrují). Při příchodu se rodiče se žáky setkávají se svými již otestovanými učiteli, AP a
před vstupem do testovací místnosti mají všichni připraven vyplněný krátký dotazník. Je
zde velká plocha, tedy co největší rozptýlení skupin kopírujících třídní kolektivy je žádoucí.
Zároveň je nutné, aby se dle metodiky MŠMT nepromíchali rodiče s jinými žáky a nemohlo
dojít k významnému kontaktu.
 Koordinační pracovník škol zve postupně dle rychlosti průběhu skupiny na testování.
Přítomnost jednoho zákonného zástupce u testu je možná za splnění podmínek použití
respirátoru FFP2.
 Proběhne testování žáka a následně se odchází na jiné místo (dle aktuálních
povětrnostních podmínek určené). Zde čekají již jen zaměstnanci JÚŠ se žáky na výsledek.
Následně jsou vyrozuměni jiným koordinačním pracovníkem, jak testy dopadly. Rodiče




v této chvíli mohou čekat na výsledek testu svého dítěte někde stranou mimo skupinu,
v případě odchodu mimo areál je třeba být na příjmu pro případ pozitivního výsledku testu
a počítat s nutným bezodkladným návratem kvůli vyzvednutí žáka.
V případě negativního výsledku testu: odcházejí žáci se zaměstnanci do třídy, tím vše končí
pro daný testovací den.
V případě pozitivního výsledku testu: žák přechází do místnosti k tomu určené a je
kontaktován obratem zákonný zástupce, který žáka bez odkladu vyzvedává. Bude-li stále
přítomna organizace realizující hromadné testování, může být využita nabídka provedení
PCR testu v místě.

Plán testování v MŠ:
 Průběh testování bude obdobný, jen místo testování bude v MŠ, vše bude rychlejší díky
nižšímu počtu dětí a zaměstnanců a tedy průběh bude kratší. V případě otázek se obracejte
přímo na Mgr. M. Nýčovou

V pondělí si mnohé v rámci testování teprve ověříme, v následující termíny již budeme vědět
mnohem více o časovém průběhu, vychytáme případné problémy atd., takže prosím o určitou
shovívavost, kdyby něco neklaplo na 100%.
V pondělí nás bude v místě hodně, budeme nastaveni k tomu, aby testování proběhlo co
nejkomfortněji, tedy rozhodně bude možné vše případně probrat a dořešit na místě.
Prosím ještě o vaší kontrolu našeho webu v neděli odpoledne, zda nebudou přidány některé aktuální
informace přes víkend. V průběhu víkendu bude přidán pro případné stažení a přípravu formulář
krátkého dotazníku k testování ve finální podobě (bude k dispozici i na místě).
Všem děkuji za přečtení, přeji klidný víkend a pevné zdraví.

Mgr. Petr Hrubý
9. 4. 2021

