
Oznámení pro žáky/klienty, rodiče v souvislosti s aktuální situací – pozitivním testem na COVID-19 

u zaměstnance týdenního stacionáře (TS) Tapky: 

 

 

Vážení žáci/klienti, rodiče,  

zde je průběžná informace k aktuálnímu stavu: 

Hygienická stanice (HS) má od nás všechny požadované informace. Pravidelně komunikujeme. Během 

dnešního dne jsme pokračovali ve spolupráci a domluvili vše, co bylo požadováno. 

Máme určený tento postup: 

 Musíme vyčkat na výsledky testů zaměstnanců výchovy z Tapek, jimž byla nařízena preventivní 

karanténa (6 vychovatelů). 

 Pokud by byl test u někoho z nich pozitivní, rozšíří se karanténa a další návazné testy na přímé 

významné kontakty daného zaměstnance, tedy v tomto případě i klienty sociálních služeb. 

Toto testování je prováděno zdarma. V tomto případě by došlo pravděpodobně k dalším 

organizačním opatřením zasahujícím pobytová zařízení a pravděpodobně i výuku. 

 Pokud by byl výsledek pozitivní u některého z klientů, následně se rozšíří karanténa a nutnost 

podstoupit test i na příbuzné, další osoby od nás a případně také na další osoby, se kterými 

měl v určeném období žák /klient významný kontakt.  

 A takto se pokračuje dále. 

V těchto případech řeší HS kontakty jako významné, pokud proběhly na nižší vzdálenost než 2 

metry, minimálně v trvání 15 minut, případně se jednalo o tělesné kontakty, především podání 

rukou, objetí atd… 

Jakmile získáme další průběžné informace o výsledcích testů, budeme informovat co nejdříve.  

S kolegy vedoucími úseků jsme pro případ posunu situace k horšímu domluveni na víkendovém 

„krizovém štábu“, kde bychom řešili, jak bude probíhat výuka/ubytování příští týden. Tedy 

v případě, že by se v souvislosti s rozhodnutím HS měnila situace i na dalších úsecích, bude v neděli 

včas před příjezdy poskytnuta na www.jus.cz relevantní informace (pokud budeme mít 

odpovídající informace k dispozici). Tedy určitě se v neděli po poledni, či před odjezdem z domova 

podívejte, zda zde není vyvěšena nová informace. 

Kolegové ve škole dnes intenzivně komunikovali distanční výuku. Všechny potřebné počítače 

máme vybaveny novými webkamerami, třídní učitelé budou své žáky (ubytované na Tapkách) 

informovat o formě další výuky a zasílání materiálů hned začátkem týdne. Bude se jednat o 

kombinaci prezenční a distanční formy, neboť pro denně docházející žáky se v této chvíli zatím nic 

nezměnilo. Samozřejmě pokud by někdo z důvodu obavy upřednostnil nedocházet v příštím týdnu 

do školy, budeme toto respektovat a vyjdeme vám vstříc. 

TS Tapky bude v příštím týdnu opět pečlivě vydesinfikován.  

Zatím předpokládáme uzavření TS Tapky na 10 kalendářních dní, ale vývoj se nedá v této chvíli 

předjímat. 

S konečnou platností je zrušen podzimní adaptační pobyt žáků prvních ročníků SŠ na Bukové, s 99% 

pravděpodobností budou zrušeny také školy v přírodě na Bukové. Toto upřesníme začátkem týdne. 

http://www.jus.cz/


Byl za nás vznesen dotaz na MPSV, zda se nechystají změny v rámci OČR, neboť již neplatí nouzový 

stav, který umožnil rychlou dočasnou změnu v této věci. Máme přislíbeno od pana náměstka paní 

ministryně, že se nám ozve v této věci v příštím týdnu.  

Všichni jsme se těšili na nový školní rok, při procházení tříd s kolegou Mgr. A. Herrmannem na 

začátku roku bylo na všech žácích (až na výjimky ) vidět, jak se na své kamarády, ale často i učitele 

a asistenty, těšili. Ten téměř půlrok byl pro všechny strašně dlouhý, těšení vzájemné. Bohužel 

musíme vyřešit aktuální stav s co nejmenšími riziky především pro naše žáky/klienty a jejich rodiny. 

Věřme, že se zase brzy vše podaří uvést do běžného stavu a budeme moci pokračovat 

v plánovaných aktivitách.  

 

 

S přáním pevného zdraví 

Mgr.Petr Hrubý 

ředitel JÚŠ 

 

 

 

 


