
Vážení žáci/klienti, rodiče, zde je několik dalších informací doplňujících ranní přehled: 

Aktuálně jsou všechny následné testy (celkem 5) zaměstnanců (kontakt s pozitivními zaměstnanci na 

COVID-19) zatím negativní.  

Na mnohé z nich však stále čekáme.  

Tapky 

 Budova bude aktuálně uzavřena minimálně do konce týdne. Pokud bychom měli všechny 

výsledky testů tamních zaměstnanců do konce týdne a ty byly negativní, bylo by teoreticky 

možné obnovení provozu od příjezdové neděle 13. 9.. Byli bychom rádi, ale zatím to tak 

příliš nevypadá. Je třeba sledovat web v pátek. Bude k dispozici upřesňující informace.  

 Na domově v souladu s HS proběhne v druhé polovině týdne generální desinfekční úklid, tedy 

budova na případné příjezdy bude připravena.  

Škola  

 Povinnost mít zakryté dýchací cesty platí pro všechny zaměstnance v rámci vnitřních 

prostor JÚŠ, byť dle bodu g) aktuálních opatření MZ platných od 10. 9. se na pedagogické 

pracovníky škol zřízených dle § 16 odst. 9 tato povinnost nevztahuje. V situacích, kdy je to 

v rámci škol a výuky třeba, mohou tito kolegové z tohoto opatření (zavedeného především 

kvůli aktuální situaci v organizaci), učinit výjimku. 

 Žáci škol/klienti sociálních služeb tuto povinnost samozřejmě nemají. Ti, kteří by přesto chtěli 

mít dýchací cesty zakryté, samozřejmě mohou.  

 S konečnou platností byly zrušeny všechny školy v přírodě v podzimním období. Důvody 

jsou následující: 

Primární je ochrana žáků/klientů i zaměstnanců. Přes původní snahu nebudeme realizovat 

tyto pobytové aktivity v důsledku prudkého nárůstu nových případů infekce v Praze.  

V nebývalé míře se množí přicházející informace o výskytu COVID-19 především ve formě 

blízkých lidí zaměstnanců, ale i klientů. Bohužel vždy se jedná o situaci, kdy jsou „karty 

rozdány jinde“ a všichni čekáme s obavami na výsledky testu, nic jiného s tím v takové chvíli 

nejde dělat. Není sebemenší důvod očekávat, že se situace v následujících týdnech či 

dokonce měsících zlepší. Tedy tyto aktivity na podzim letos výjimečně nebudeme realizovat, 

a budeme se o to více těšit na jaro. Rovněž nezanedbatelný důvod je ten, že současnou 

situaci řešíme s pražskou HS. Pokud by došlo k obdobné situaci na Bukové, museli bychom 

celou situaci začít řešit také s HS v Českých Budějovicích a to by byla další významná 

komplikace, o případných desinfekčních opatření prostor Bukové, potenciální karanténě 

tamních zaměstnanců nemluvě. 

 V tomto roce se JÚŠ nebude podílet ani na lyžařském výcviku v Itálii. Tedy nebude 

poskytnut autobus a ani kolegové nepojedou tak, jako v minulých letech. Jinými slovy ta část 

akce, kterou pořádal jako svůj lyžařský výcvik JÚŠ se neuskuteční. Cílem je nepřivézt do JÚŠ 

z obdobných akcí nákazu. Navíc nevíme, jaký bude aktuální stav v rámci počtu našich 

zaměstnanců v JÚŠ, nelze si dovolit jakákoliv karanténní opatření po návratu ze zahraničí. 

Tedy zaměstnanci nebudou pro tuto aktivitu (pokud nebude zrušena) ani uvolněni.  Mrzí nás 

to, ale na základě aktuálních zkušeností by se jednalo o nepřiměřené riziko ve vztahu k našim 

žákům i zaměstnancům. Lepší je se domluvit předem, než čekat na poslední chvíli a následně 

řešit všechny související komplikace. 

 Kvůli snížení rizika přenosu infekce do JÚŠ je s koordinátorkou dobrovolníků Mgr. K. Falcovou 

domluveno, že aktuálně dobrovolnické aktivity nebudou probíhat. Stejně tak je změněna 



práce s praktikanty. V nabídce je praxe formou zapojení do distančního vzdělávání našich 

žáků v rámci domácích příprav (může využít ten praktikant, komu tato forma vyhovuje/je 

v jeho škole umožněna). Do konce září jsou praxe ve fyzické podobě v JÚŠ pozastaveny.  

 Aktuálně se začínáme proškolovat externí organizací na MS Teams pro případ další distanční 

výuky. Máme k dispozici všechny potřebné webkamery (více než 50 ks), řešíme pořízení 

dalších IT zařízení pro podporu tohoto typu výuky.  

 Do konce tohoto týdne nebude využíván školami bazén. 

  

Mateřská škola 

 Jsou minimalizovány kontakty se zaměstnanci ostatních budov JÚŠ.  

 Co se týká dovážení stravy do MŠ, aktuálně platí, že řidiči předají pověřenému zaměstnanci 

MŠ veškerou dovezenou stravu a vyzvednou si nádoby u vstupu do zahrady za použití 

ochranných zdravotních pomůcek, nevstoupí do areálu. 

Školní klub 

 Snažíme se udržet standardní provoz, pokud by došlo k nějakému vyššímu počtu karantén 

zaměstnanců, budeme včas komunikovat, jakým způsobem by byl provoz případně upraven, 

zatím se nic nemění.  

Čestná prohlášení 

 Pokud přivezete svoji dceru/syna do týdenního stacionáře a pouze přivezené věci předáte 

vychovateli ve službě u vrátnice, není třeba vyplňovat čestné prohlášení pro návštěvy. 

Nicméně platí povinnost zakrytí dýchacích cest a desinfekce rukou. 

 

Další informace budou zveřejněny, jakmile dojde ke změnám v nařízeních, případně budeme znát 

výsledky testů zaměstnanců. Určitě v pátek během odpoledních hodin bude zveřejněna informace 

ohledně TS Tapky. 

Děkuji kolegům i vám za respektování opatření i za pochopení pro změny, které jsme nuceni v zájmu 

vašich dětí či vás všech dočasně udělat.  

Děkujeme také hygienické stanici, máme štěstí na velmi ochotnou a vstřícnou pracovnici, která je dle 

potřeby v přiměřené době k dispozici a pomáhá nám řešit tuto velmi komplikovanou situaci. 

 

S přáním klidných dní a pevného zdraví.  

 

Mgr. Petr Hrubý 

9.9.2020 

 

 


