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Vážení rodiče,
reaguji na otázky některých z Vás, kteří jste se na mne obrátili ohledně vyhlášení
ředitelského volna. Uvědomuji si, že může toto rozhodnutí být pro mnohé problém
organizační a může Vám způsobit i problémy pracovní.
Není to rozhodně opatření neuvážené a navazuje na níže uvedené skutečnosti.
Situace, jak jsem psala, má rychlý vývoj.
Na základě případů zjištěných z pondělního testování 8.11. nebylo nutné třídy uzavírat.
V pondělí bylo zjištěno celkem 11 pozitivních AT. Děti po pozitivním výsledku AT již nebyly
se třídou v kontaktu. Z těchto testů se po PCR potvrdilo 6 výskytů.
Další výskyty se v průběhu týdne potvrzovaly, ale opět nebyl důvod k opatřením, protože
rodiče dětí s víkendovými obtížemi je již v pondělí do školy neposlali.
V průběhu týdne jsme naopak my ve škole děti s příznaky domů posílali. Následně je rodiče
nechali testovat PCR. Právě na základě čtvrtečních podezření a následného pozitivního
výsledku PCR škola jednala intenzivně s hygienou. K prvnímu uzavření třídy 7.C došlo tedy
ve čtvrtek a další případy již přicházely v průběhu víkendu.
K dnešnímu dni máme ve škole 42 dětí covid pozitivních a 141 dětí v karanténě. Jedná se o
součet karantén nařízených hygienou na základě oznámení školy a karantén, které probíhají
v rodinách vzhledem k pozitivním členům domácnosti.
Tento nárůst mne vedl k rozhodnutí po konzultaci se zřizovatelem stanovit na 18. a 19. 11.
ředitelské volno. Dnes po testování máme 16 pozitivních AT. Budeme čekat na potvrzení
PCR. Jistě se objeví ještě další případy, které dnešní testování neodhalilo. Nárůst je za
poslední dny opravdu velký a přerušení kontaktů žáků by mohlo pomoci v neustálém
uzavírání třídních kolektivů i s ohledem na několikadenní inkubační dobu, kdy se projeví
pozitivita u osob, které se setkaly s covid pozitivním člověkem.
V době ředitelského volna není v provozu školní jídelna a z důvodů zamezení kontaktů
nebude v provozu ani ŠD.
Oznámení přišlo v neděli proto, abychom Vás rodiče nepostavili v úterý před neřešitelný
problém. Před podzimními prázdninami jsme výzvy hygieny směrem k pražským školám
k prodloužení prázdnin nevyužili. Nebyl důvod. Nyní tento důvod vidíme.
Mimo žáků se také ve škole zvyšuje počet zaměstnanců, kteří se i přes barieru očkování
neubránili covidu. V pracovní neschopnosti jsou učitelé, vychovatelé, AP, vedení školy,
správní zaměstnanci. I tato situace je součástí mého rozhodnutí.
V době volných dnů proběhne ve škole celková dezinfekce všech prostor, aby se děti vrátily
opět do čistého necovidového prostředí.
Po víkendu končí všem 8 třídám karanténa. I když se objeví ve třídě 22. 11. při testování
pozitivní případy AT, nebude nutné vzhledem k pauze třídy uzavírat. To je pro nás důležité.
Jistě můžeme hledat jiná řešení, ale po zvážení situace v prostředí školy, kde se každý den
pohybujeme, jsme zvolili toto opatření s nejlepším vědomím a svědomím.
Naším cílem je, abychom udrželi prezenční výuku ve škole co nejdéle.
Vážení rodiče přeji Vám i dětem pevné zdraví a děkuji za pochopení, podporu i pomoc.
Srdečně zdraví Mgr. Jana Kindlová

