Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
Vážení rodiče, žáci a studenti,
dnes jsem byla konfrontována právním oddělením zřizovatele, že na jejich úřad chodí
stížnosti kvůli tomu, že jsem po onemocnění obou vychovatelek uzavřela školu. Celý minulý
týden jsme nedělali nic jiného, než vyplňovali sáhodlouhé tabulky pro hygienu, protože se ve
třídách vyskytl pozitivně testovaný žák, ve třídě učil pozitivní učitel. Jak jistě víte, hygiena
poslala domů 6 tříd z osmi. Protože proočkovanost našich žáků je minimální, musíme počítat
s tím, že se občas někdo nakažený, často z rodiny, ve škole objeví. Potom hygiena danou třídu
a skupinu, která se s ním předcházející dva dny alespoň na 15 minut setkala v jedné místnosti,
posílá do karantény, v případě nakaženého pedagoga všechny třídy a skupiny, které dva dny
zpět učil.
Uzavření školy doporučila hygiena, v neděli tam nebyl nikdo přítomen, v pondělí jsem to
řešila po telefonu a dostala jsem dané doporučení. Hygiena je tak zahlcena hloupými dotazy
podle práva na informace, řeší zamoření škol, že písemné doporučení zatím nemám.
Školu jsem neuzavřela proto, že onemocněly dvě vychovatelky, ale proto, že se začaly ve
větší míře objevovat pozitivně testovaní žáci a studenti, máme nemocné i pedagogy, já ležela
doma s angínou. Jistě byste Vy, rodiče, ihned vymysleli celou řadu možností, jak udržet
výuku prezenčně, jak okamžitě sehnat někoho na domov mládeže v neděli večer. Ráda si
takové rady poslechnu. Normálně bych nastoupila na DM já, ale jak já v nemoci, tak můj
zástupce v karanténě jsme v tu chvíli neviděli jiné řešení, které bylo podpořeno KHS
v Semilech.
Hodně mě mrzí, že se neobrátíte na mě, ale stěžujete si rovnou na právní oddělení
Libereckého kraje. Ale na to máte právo.
Snad se nám podaří příští týden po testování antigenními testy a po předložení PCR testů žáků
tříd, které byly minulý týden v karanténě, znovu otevřít. Protože nikdo z mnou oslovených
možných dohledů na DM nechtěl o vyjití nám vstříc ani slyšet, povolám pedagogy, kteří po
své výuce prezenční a distanční, při suplování za nemocné kolegy, budou držet služby na
domově mládeže. Třeba se i mezi Vámi, nespokojenými rodiči, najde kvalifikovaný pedagog
(nikdo jiný na DM sloužit nesmí), který nám bude chtít vypomoci, a my ho velmi rádi
přivítáme. Zároveň Vás žádám, abyste Vy rodiče neposílali žáky do školy, pokud se už doma
necítí dobře, pokud někdo z rodiny je pozitivní i po AG testu. Chápu, že cena PCR testů je
vysoká, ale „koukej mazat do školy“ není řešením.
Chtěla bych na Vás apelovat, abyste se ještě jednou zamysleli nad možností očkování, abyste
zhodnotili situaci s Covidem 19 ve společnosti. Buďte odpovědní ke svému okolí, k našim
pedagogům, i když si myslíte, že těžký průběh onemocnění Covid-19 se Vás netýká. Jinak se
může stát, že budeme nuceni zavřít školu znovu.
Děkuji za pochopení, za Vaši budoucí pomoc, že se budete nadále obracet na mě, protože
moje onemocnění už ustupuje a mohu se částečně věnovat práci. Dávejte nám také včas vědět,
že je v rodině někdo pozitivně testován, abychom mohli okamžitě přijmout opatření. Snad se
mi podaří v nejbližší době dodat na webové stránky doporučení hygieny.
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