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Opatření k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol a k zabránění
šíření COVID – 19.
Základní škola
Provoz základní školy je přerušen. Žáci se osobně nezúčastňují vyučování. Výchovnou činnost a
dohled nad dětmi v době, kdy běžně probíhá vyučování, zajišťují učitelé ZŠ. Výchovný program je
plánován podle ŠVP pro mimoškolní vyučování. V rámci výchovné činnost jsou dětem zadávány
domácí úkoly k opakování a upevňování učiva.
Střediska výchovné péče







Děti přijaté k internátnímu a celodennímu pobytu ve SVP Č. Budějovice byli dne 10. 3. předány
do péče rodičů, pobyt byl přerušen na neurčito, bude pokračovat po ukončení platnosti
opatření. Učitelé SVP České Budějovice budou zadávat děti domácí úkoly na každý týden vždy
v pátek. Zároveň budou dětem i rodičům poskytovat telefonické konzultace k výuce dítěte.
Od 11. 3. 2020 jsou zrušeny ambulantní terapeutické skupiny ve SVP Č. Budějovice, Strakonice
a Č. Krumlov. Individuální práce s klienty bude realizována v rozsahu, o kterém rozhodne
vedoucí pracoviště. Vždy je nutné řešit krizové a akutní situace. Případné pochybnosti o
zdravotním stavu zákonného zástupce nebo jiného klienta bude nejdříve kontaktována krajská
hygienická stanice.
SVP lze kontaktovat v pracovní dny telefonicky nebo e-mailem a domluvit se na požadovaných
službách.
Kontakty a další aktuální informace jsou zveřejněny na www: dduhomole.cz.

DDÚ Homole, DDŠ Šindlovy Dvory


Činnosti s dětmi umístěnými do DDÚ Homole a DDŠ Šindlovy Dvory budou vykonávány
převážně v obci sídla zařízení, z plánovaných činností budou vyřazeny ty, kde by se děti setkaly
s větším počtem cizích osob.
 Vycházky dětí budou realizovány v obcích Homole a Šindlovy Dvory maximálně po dvojicích.
Výjimky povoluje zástupce ředitele pro DDŚ a vedoucí vychovatelka DDÚ.
 Povolování pobytů dětí mimo zařízení je plně v kompetenci ředitele školského zařízení, který
spolupracuje s OSPOD, popř. s krajskou hygienickou stanicí. Povolení bude vydáno po
posouzení vhodnosti pobytu z hlediska zdravotních a hygienických.
 Návštěvy v DDŠ Šindlovy Dvory a DDÚ Homole budou povolovány pouze nejbližším příbuzným
dítěte – rodičům a sourozencům. Společné vycházky dětí s rodiči budou povolovány pouze
v obcích Homole nebo Šindlovy Dvory, aby byl zamezen kontakt dětí s většími skupinami lidí.
V případě pochybností o zdravotním stavu zákonného zástupce může pedagogický pracovník
zakázat návštěvu a povolit ji až po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí.
 Pedagogičtí pracovníci budou ve zvýšené míře dbát na dodržování osobní hygieny dětí,
sledovat jejich zdravotní stav.
 Vedoucí vychovatelka DDÚ a zástupce ředitele pro DDŠ zajistí poučení dětí a nebezpečí nákazy
COVID - 19, omezení styku s okolím, dodržováním hygieny, povinnosti oznámit případné změny
ve zdravotním stavu (děti seznámení podepíší).
Zaměstnanci:
 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve všech součástích budou vykonávat práci na pracovišti
podle pokynů vedoucích pracovišť
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Každý zaměstnanec je povinen neprodleně telefonem nebo mailem oznámit zaměstnavateli
možnost nákazou COVID – 19 (zdravotní příznaky, setkání s infikovanými osobami) a
kontaktovat krajskou hygienickou stanici a dále postupovat podle rozhodnutí KHS.
Zaměstnavatel bude další postup vždy konzultovat s KHS Jihočeského kraje

V Homolích dne 11. 3. 2020
Mgr. Vladimír Ira
ředitel

