
Vážení žáci/klienti, rodiče,  

bohužel došlo k tomu, čeho jsme se obávali a dle nového omezení (vyhlášeného MŠMT) je zakázána 

od pondělí 2. 11. 2020 přítomnost žáků na vzdělávání v základních školách zřízených podle §16 odst. 

9 školského zákona. Zakázána je také nově osobní přítomnost na vzdělávání žáků praktických škol 

jednoletých a dvouletých. Doufejme, že vše bude trvat co nejkratší dobu. 

Je nám zřejmé, že je to pro všechny komplikace, nejsme za to rádi. Nicméně v souvislosti se stále 

navyšovaným počtem kolegů v preventivních či ostrých karanténách bychom brzy považovali situaci i 

my za těžko udržitelnou. Stále máme na mysli zvýšené riziko pro naše žáky v rámci epidemie COVID-

19. Z tohoto úhlu pohledu vnímáme tedy tento krok MŠMT za dobrý a opodstatněný. Může zabránit 

masivnějšímu šíření koronaviru i v rámci JÚŠ, čemuž bychom se při dosavadním vývoji situace dle 

všeho nevyhnuli. Koncem týdne přibyli další tři zaměstnanci (učitel ZŠ, provozní pracovník a 

fyzioterapeutka) a také další žák s pozitivními výsledky testu. 

Provoz v rámci JÚŠ bude následující: 

Školy  

ZŠ a SŠ 

Probíhat bude kompletně distanční výuka. Postupně jsme se dovybavili, takže z technického hlediska 

nám nic nebrání v přechodu na tuto formu vzdělávání. Kolegové byli postupně vybaveni dle potřeb IT 

technikou, poslední nainstalované kusy obdrží hned začátkem týdne. Vláda aktuálně preferuje práci 

z domova s minimálním pohybem ve veřejném prostoru, aktuálně není zakázána ani přítomnost 

zaměstnanců škol na pracovišti.  

Jsou stanoveny rozvrhy. Pro první stupeň bude forma dořešena v pondělí. Kdykoliv se obraťte na 

třídní učitele, či na vedení škol, pokud by bylo něco nejasného, nebo byste potřebovali dořešit. 

Obraťte se na ně i v případě, že byste potřebovali nějakou podporu v rámci technického vybavení pro 

distanční výuku. Pokusili bychom se vám v rámci možností pomoci. 

MŠ  

Bude v provozu. 

  

Školní klub  

MŠMT zakázána osobní přítomnost žáků – tedy nebude v provozu. 

 

Sociální služby 

Týdenní stacionář  

 v rámci týdenního stacionáře neprobíhá distanční výuka, tedy předpokládáme, že stejně jako na jaře 

nebude pobyt v JÚŠ ze strany mimopražských klientů služby, i vzhledem k epidemiologické situaci 

v Praze, využíván. V neděli budou v kontaktu koordinátoři týmů s klienty/zákonnými zástupci, aby byli 

všichni informováni.    

 

Denní stacionář  

Vzhledem ke zhoršující se situaci v posledních týdnech a také ve vztahu k nařízení vlády týkajícího se 

minimálního pohybu na veřejnosti doporučujeme využívat co nejméně. Je to především z důvodu, že 

stejně jako v jiných zařízeních nejsme schopni přes veškerá opatření zamezit průniku koronaviru do 

organizace. Ti z vás, kteří i přesto mají zájem o využití služby denního stacionáře, prosím kontaktujte 

během neděle Mgr. Martina Bitmana. Provoz bude případně řešen obdobně jako na jaře formou 



uzavřených skupin, bez aktivizačních činností, kroužků atd. Rozdělení do skupin bude zpracováno dle 

zájmu. 

V případě zájmu o terapie se obracejte na E. Šedivou (fyzioterapie) a  A. Grande (ergoterapie). Zde 

opět platí stejné doporučení. Upozorňujeme, že vzhledem k nutnému dodržování odstupu a dalších 

opatření nebude využívána hlavní místnost fyzioterapie pro více klientů najednou a také terapie, 

pokud by nějaké probíhaly, mohou být dočasně realizovány jinými pracovníky daných úseků, než jste 

běžně zvyklí. Vodoléčba bude uzavřena kompletně. 

 

SPC  

Zde se v případě potřeby obraťte přímo na vedoucí PhDr. V. Reichlovou nebo Mgr. M. Benoniovou, 

budou s vámi komunikovat aktuální stav a možnosti. 

 

Veškeré sportovní aktivity, pronájmy atd. jsou pozastaveny. 

 

V pondělí proběhne s kolegy vedoucími koordinační schůzka, další informace budou následně 

zveřejněny v odpoledních hodinách. 

 

 

S přáním klidného zbytku víkendu 

 

Mgr. Petr Hrubý 

31. 10. 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


