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Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k pozitivně testované/mu žákyni/žákovi naší školy ve třídě 3. E na nemoc COVID-19 Vás
informujeme o postupu, který určila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje. Související
karanténa se bude na základě posledních rizikových kontaktů týkat většiny žáků třídy 3. E, kteří
nejsou plně očkovaní nebo v posledních 180 dnech neprodělali nemoc COVID-19. Žákům (jejich
zákonným zástupcům), kteří byli v úterý 7. prosince, ve středu 8. prosince či ve čtvrtek 9. prosince
2021 ve škole, bude nejspíše v nejbližší době doručena SMS zpráva s příslušnými pokyny (doba
trvání, PCR test, výjimky z karantény apod.).

Karanténa 2. ZŠ Janderova, J. Hradec:
Vyhodnocené rizikové kontakty budou v karanténě, která trvá minimálně 7 dní od data posledního
kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Řešený poslední kontakt byl ve čtvrtek 9. prosince 2021,
popřípadě v úterý 7. prosince či ve středu 8. prosince 2021. Karanténu lze ukončit nejdříve 7. den od
posledního kontaktu s nemocným negativním PCR testem. Pokud kontakt neabsolvuje PCR test a
nemá po celou dobu žádné příznaky onemocnění, karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu
s nemocným. Rodiče žáků a pedagogové obdrží SMS s informací o karanténě.
Karanténa se netýká osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19 a těch,
kteří jsou plně očkováni. Vyloučení z karantény za těchto podmínek platí v případě, že kontakty
nemají žádné příznaky onemocnění, v případě příznaků nemoci musí i tyto osoby PCR test
podstoupit.

Informace školy
Třída 3. E tak od středy 15. prosince 2021 přechází na distanční výuku. Žáci, na které se karanténa
nevztahuje (očkovaní, po nemoci COVID-19, po ukončení karantény po PCR testu, nepřítomní žáci
v době rizikového kontaktu), se mohou účastnit prezenční výuky, která bude probíhat hybridní
formou – tzn., že žáci, kteří budou aktuálně v karanténě, budou připojeni do hodiny přes MS TEAMS.
Jednotlivé pokyny k distanční výuce, k připojení či k případným změnám v rozvrhu budou žákům
předávány od jednotlivých vyučujících prostřednictvím systému Bakaláři. Ukončení karantény
konkrétních žáků pak souvisí s negativním výsledkem PCR testu, proto nelze stanovit pro všechny
žáky jednotné datum návratu k prezenční výuce.
Upozorňujeme rodiče žáků, kteří budou v karanténě, aby svým dětem odhlásili obědy u vedoucí ŠJ
na tel.: 384 361 509. Pokud si oběd ponechají přihlášený, mohou si jej vyzvednout v daný den vždy
v čase od 11:00 do 11:30 hodin.
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