Vážení žáci/klienti, rodiče i kolegové,
ve středu se opět rozběhne ve větším rozsahu prezenční forma výuky (níže najdete organizační
informace). Mnozí se na to již těšíme, nicméně na úvod potřebuji tentokrát napsat následujících pár
vět.
Při uzavření škol počátkem listopadu jsme byli v JÚŚ na hranici komunitního šíření COVID-19. Uzavření
škol přišlo dle všeho v poslední chvíli. Jen díky pečlivému trasování prováděného kolegyněmi mnoho
týdnů, díky preventivním karanténám kolegů, kdy jsme nad rámec povinných opatření dlouhodobě
upřednostňovali eliminaci potenciálních rizik a také díky těsné spolupráci s HS se dařilo celé dva měsíce
všechna rizika a infekce přinesené z prostředí mimo JÚŠ zvládnout v přijatelné míře. To vše s výdejem
velké energie.
Aktuálně se vrací mnoho žáků a zaměstnanců po 14 dnech ze svých domácích prostředí, někteří
z různých krajů ČR. Všichni se zase pustíme společně do prezenční výuky. Potřebuji napsat, že mám
obavy a sám bych uvítal čistě z důvodů rizik ještě o něco pozdější návrat žáků do škol. Naši žáci spadají
do rizikovější skupiny než běžná populace, to všichni víme. Jsem ve spojení s řediteli organizací
poskytujících pobytové sociální služby. V minulém týdnu jsem měl možnost na společném webex
setkání slyšet, jak moc je situace složitá (jednalo se především o domovy pro seniory, nakažených
klientů je někde třeba několik desítek procent, úmrtí v souvislosti s COVID-19 bohužel bylo také
poměrně dost hlášeno). Nepíši to rozhodně kvůli tomu, že bych chtěl strašit, ale především kvůli
apelu na následující důležité věci.
Mysleme, prosím, stále na to, že situace není i přes snížené denní počty nakažených ve společnosti
stále stabilizovaná.
Především od vás, rodičů, potřebujeme opravdu včasné a přesné informace v případě, že nastane u
vás v rodině v souvislosti s COVID-19 situace hodná zřetele. Jen díky tomu jsme schopni realizovat
potřebná opatření. To samé samozřejmě platí pro naše zaměstnance. Zde bych chtěl poděkovat
všem, až na pár výjimek, kteří k této spolupráci v minulém období přistupovali excelentně.
Dle aktuálního rozhodnutí MŠMT nemusí zaměstnanci ve školách našeho typu používat ochranné
pomůcky v souvislosti COVID-19. Toto nejen já vnímám jako nesprávné rozhodnutí. Kolegové musí
často pracovat se žáky dlouhodobě na velmi malou vzdálenost a riziko vzájemného přenosu je velmi
vysoké. To, že projevy COVID-19 se objeví až se zpožděním, všichni víme, pak již je zpravidla pozdě. Pro
dlouhodobou práci se žáky jsme pořídili (a budeme dále doobjednávat) speciální roušky české výroby
z nanovláken, které mají výrazně vyšší prodyšnost než respirátory při zachování stejné účinnosti filtrace
(99,9%). Tedy tyto roušky a respirátory by měly zabránit vzájemnému přenosu nákazy při zachování
toho, že žáci dýchací cesty mít zakryté nemusí. Ve spojení s použitím štítu (a tedy zabránění přenosu
přes sliznice např. při kýchnutí do obličeje) máme od HS schváleno, že v případě následného zjištění
pozitivního testu např. u žáka nebudou muset kolegové používající toto vybavení do karantény, což
pomůže udržet provoz škol v potřebném rozsahu. Z těchto důvodů jsme se s kolegy z vedení dohodli,
že zaměstnanci v přímé péči takovouto výbavu budou i ve školách používat. Prosím tedy kolegy, aby
dodržovali toto rozhodnutí při práci se žáky/klienty především v jejich a ve svém zájmu. Ředitel či
vedení JÚŠ z toho žádné jiné potěšení než vaší ochranu nemá. Individuální zodpovědnost a pečlivý
přístup v této věci bude hrát naprosto zásadní roli v tom, v jaké situaci budeme za několik týdnů.
Víme, že trasování, či různé „chytré karantény“ již svoji roli delší dobu neplní.
Děkuji předem všem, kteří aktuální stále nedobrou situaci nebudou brát na lehkou váhu.
Důležité informace k organizaci výuky od 18. 11. 2020

Mateřská škola


Pokračujeme v souladu s nařízeními MŠMT ve stávajícím plném provozu

Základní škola, Praktická škola dvouletá






Od 18. 11. 2020 obnovujeme na základě rozhodnutí MŠMT prezenční výuku.
Pedagogičtí pracovníci budou při výuce žáků z důvodu své ochrany nad rámec nařízení MŠMT
používat kombinaci „nanoroušek“/respirátorů ve spojení s ochranným štítem (tato kombinace
by měla zabránit přenosu koronaviru ze žáka na pedagoga a naopak, rovněž dle HS umožní,
aby v případě prokázaného pozitivního testu žáka, nemusel daný pedagog do preventivní
karantény).
Dle MŠMT jsou stále zakázány hudební výchova a sportovní činnosti. V rámci možností budou
realizovány vycházky a bude se přiměřeně větrat.
Z důvodu nařízení MŠMT a nutnosti zachovat homogenní skupiny nebude docházet k prolínání
žáků mezi jednotlivými třídami, za toto budou zodpovídat příslušní pedagogičtí pracovníci.

Obchodní škola, Sociální činnost, učňovské obory



Pokračuje plně distanční výuka
V odůvodněných mimořádných případech lze za použití stejných pomůcek jako na ZŠ provést
konzultaci ve formátu 1 pedagogický pracovník /1 žák + případně zákonný zástupce. Tuto
konzultaci je možné provést v JÚŠ, v případě dohody i návštěvou žáka v místě bydliště.

Školní klub, terapie, denní stacionář






Školní klub (vzhledem k nařízení MŠMT týkajícího se požadavku na homogenitu skupin
v návaznosti na třídní kolektivy) bude realizovat svoji činnost v příslušných kmenových třídách
žáků, tedy nikoliv na Topolce. Podrobnější informace získáte v případě potřeby u vedoucího
školního klubu Martina Bitmana.
Úseky Fyzioterapie a Ergoterapie budou v provozu. Zatím se snažíme vše organizovat jako za
standardního provozu, včetně bloků, opět při zachování třídních homogenních skupin.
Vodoléčba zatím nebude z důvodu rizik přenosu otevřena. Kolegyně a kolegové budou
používat stejné pomůcky jako na ZŠ. Dle potřeby řešte své dotazy buď s Kateřinou Bednářovou
(fyzio) případně Annou Grande (ergo).
Logopedie bude probíhat dle individuálního nastavení. Vše můžete konzultovat přímo se svými
logopedy.

Týdenní stacionář




Aktuálně bude probíhat ubytování pro klienty, jimž byl obnoven provoz škol v prezenční formě.
Vzhledem k aktuálně nízkému počtu zájemců bude ubytování realizováno pouze na TS Topolka.
Možnost příjezdu je od 16:00 17. 11. 2020
Při příjezdu je třeba vzhledem k odstupu dvou týdnů vyplnit jednorázově nové čestné
prohlášení a předat vychovateli ve službě. K dispozici je na webu ke stažení a bude k dispozici
i v místě.

Strava


Kuchyň bude standardně vařit. Pro žáky na distanční výuce bude možné si v souladu
s informacemi z MŠMT objednat a vyzvednout stravu (čas výdeje 11:15-11:30 výdejní okénko



v jídelně – před standardním výdejem obědů bude prostor vydesinfikován). V tomto případě
však bude nezbytné kromě objednání stravy v systému tuto formu vyzvednutí nahlásit
telefonicky paní vedoucí kuchyně Věře Trnkové.
Vzhledem k nutnosti zabezpečit rozestupy v jídelně a omezenému možnému počtu souběžně
pobývajících strávníků/doprovodu budou obědy některých tříd realizovány v jiných prostorách
školy. Jsme vybaveni profesionálními termotácy zajištujícími komfortní možnost stravování.
Abychom zabránili hromadění žáků/zaměstnanců v prostorách chodby, budou třídy chodit do
jídelny řízeně.

Obecné informace





V jiných službách JÚŠ než výše zmíněných situace pokračuje v dosavadním režimu
Rozumíme, že situace není pro vaše rodiny jednoduchá, pokud máte stále v tomto období
například obavu z prezenční výuky vašeho dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu,
neváhejte nás kontaktovat, najdeme na přechodnou dobu nějaké individuální řešení.
Nezapomeňte, prosím, že z důvodu ochrany ostatních žáků a zaměstnanců jste v případě
změny situace ve vztahu ke COVID-19 u vás či osob žijících ve společné domácnosti povinni
nás o tomto informovat.

S přáním klidných dní a pevného zdraví
Mgr. Petr Hrubý
16.11.2020

