
Vážení rodiče,  

čeká nás všechny školní rok, který nebude probíhat v úplně tradičních kolejích, a proto dovolte, abych 

Vás v něm nejen přivítala, ale také Vás seznámila se zásadními změnami, které nás čekají v návaznosti 

na opatření proti šíření koronaviru.  

Jistě víte, že jsme od MŠMT dostali manuál, zásadní zodpovědnost za realizaci konkrétních opatření 

však zůstává na mně jako řediteli školy. Prosím Vás tedy o spolupráci v dodržování pravidel, 

komunikaci a ochotu učit se novým věcem v zájmu zachování zdraví a pohody nás všech.  

Jakékoli karanténní nařízení by znamenalo komplikaci výchovně-vzdělávacího procesu – tedy pro nás 

i pro vás. 

V tomto dopise budu zásadní povinné části z manuálu citovat a používat k tomu odstavce označené 

šedou barvou – tak jako ten následující, hned pod nadpisem: 

Prosba 1. Nemocné děti do školy nepatří… Ani nemocní dospělí. Respektujme to, 

prosím. 

 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí 
a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 
zdraví).  

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky 
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v 
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto 
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento 
postup:  
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není 
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce,  
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není 
možné, postupuje se podle následujícího bodu,  
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka 
ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo 

studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. 

§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění 
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

 



Prosíme Vás o respektování tohoto nařízení a o okamžité zastavení školní docházky v případě, že 

Vaše  dítě má některé z uvedených příznaků. Za nejbezpečnější variantu izolace, dojde-li ke zjištění 

příznaků při pobytu ve škole, považujeme pobyt dítěte a dozírajícího pedagoga do příchodu 

zákonných zástupců na zahrádce (předpokládá se, že ráno přichází dítě do školky dostatečně 

oblečený, že mu tudíž pobyt venku po omezený čas neuškodí). 

Pokud dítě trpí příznaky respiračního onemocnění, které je chronického nebo alergického charakteru, 

doloží toto potvrzením od ošetřujícího lékaře. 

Prosba 2. Pokud bude ve třídě zvýšená nemocnost, počítejme prosím 

s přechodem na distanční výuku. 

 

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 
dětí alespoň jedné třídy. Tato výuka se týká pouze dětí s povinnou předškolní docházkou což jsou 
všechny děti ve třídě Sov a některé ve třídě Lišek. 

 
Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich 
podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v 
prezenčním vzdělávání.  
 

Prosím Vás o kontakt se školou prostřednictvím sms, či emailů omluvenka1@ms.zskorenskeho.cz 

nebo omluvenka2@ms.zskorenskeho.cz , pokud je Vaše dítě v karanténě nebo nemocné, a o 

sledování webových stránek, kam budou učitelky při zvýšené absenci poskytovat učební materiály 

v podobě měsíčních či týdenních plánů.  

Prosíme Vás o pozitivní přístup a motivaci dětí v případě, že bychom k tomuto způsobu výuky museli 

přistoupit. 

V případě vyšší nemocnosti mezi pedagogy bude nutno přistoupit ke spojování méně početných 

skupin žáků podle aktuálního stavu. 

Prosba 3. Přijměte prosím s pochopením opatření v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Česká školní inspekce nás v souvislosti s distanční výukou v období března až června 2020 zmocňuje 

ke zvážení toho, která témata ze školního vzdělávacího programu jsou závažná, která je možné 

přesunout a která zcela vypustit. Vzhledem k náročnosti hygienicko-epidemiologických opatření jsme 

se rozhodli o zvážení plaveckého výcviku. V září proběhne zjišťování zájemců pro tuto akci pro období 

únor – květen, zda ponechat, nebo zrušit. Týká se to dětí ze třídy Lišek a Sov.  

Omezíme akce tříd jako návštěvy divadel, kin a planetárií. Podporovat budeme pouze ty akce mimo 

budovu školy, kdy se žáci pohybují venku a v dosahu nadzemní MHD nebo lépe bez MHD. Adaptační 

aktivity tříd proběhnou, ale budou voleny takové činnosti, které nevyžadují porušení hygienických 

opatření. 
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Vzhledem k doporučením manuálu jsme nuceni přistoupit ke zrušení některých tradičních oblíbených 

akcí v tomto školním roce. Nečekají nás ani vánoční besídky a dílničky. Jarmark plánujeme na 

Velikonoce (to již snad situace dovolí). 

Prosba 4. Přijměte prosím s pochopením režimová a hygienická opatření 

v budově školy. 
1. Nevstupujte do budovy MŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto 

příznaků u dítěte nebude do třídy vpuštěno, případně bude odesláno zpět domů. 

2. Roušky používají zaměstnanci a děti školy dobrovolně, nestanoví-li momentální opatření KHS 

či MZ jinak. Ostatní příchozí vstupují do školy POUZE S ROUŠKOU. 

3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce. 

4. Děti i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.  

5. Prosíme zákonné zástupce a další dospělé osoby, aby se v prostorách MŠ zbytečně 

nezdržovali a dodržovali dostatečné odstupy mezi sebou. 

Prosba 5. Respektujte prosím tato pravidla doprovázení svých dětí do MŠ a 

vyzvedávání z MŠ.  
1. Rodiče dětí ze třídy Myšek mohou v adaptačním týdnu být po určitou dobu s dětmi ve třídě 

pouze s rouškou překrývající nos i ústa. V dalších dnech se rozloučí s dětmi v šatně a dítě 

vejde do třídy samostatně.  

2. Ostatní rodiče NEDOPROVÁZÍ své děti do třídy. Rozloučí se s dětmi v šatně a předají dítě paní 

učitelce do třídy. Po předání se rodič nezdržuje  v prostorách šatny a ani na chodbách MŠ, 

aby tam nedocházelo ke zbytečné kumulaci osob.  

3. Rodiče a další osoby při čekání na děti vyčkají v šatně a nevstupují do prostoru třídy. 

 

Děkujeme vám za pozornost a respektování těchto opatření. V případě, že by se epidemiologické 

riziko zvýšilo, budeme nuceni přikročit operativně ke zpřísnění opatření dle pokynů KHS nebo MZ, o 

kterých vás budeme informovat. 

S přáním všeho dobrého po celý školní rok,  

Libuše Daňhelková 

 


