
Vážení rodiče, 
 
na základě výskytu infekčního onemocnění Covid 19 Vám přináším ucelené informace o 
aktuálním stavu: 
 

• Pozitivní test na Covid 19 vyšel pouze jednomu dítěti. Toto dítě je umístěno ve třídě 
Veverka. Dle vyjádření zákonného zástupce nemá žádný z příznaků. Pozitivně 
testované dítě bylo ve třídě naposledy v pátek 4. 9. 2020.  

• Dítě bylo každý den, po celou dobu pobytu pouze ve své třídě a s dětmi z ostatních 
tříd se nestýkalo! 

• Dnes 8. 9. 2020 nastoupilo do třídy Veverek celkem 5 dětí, které byly po celou dobu 
pobytu v MŠ odděleny od ostatních dětí z jiných tříd a nepřišly spolu do kontaktu, 
čímž se zajistilo karanténní prostředí. 

• Od zítřka (9. 9. 2020) budou všechny děti ze třídy Veverka na základě KHS umístěny 
na 10 dní do karantény. Počátek karantény je datován k poslednímu styku s nakaženou 
osobou a v případě testu s negativním výsledkem končí 14. 9. 2020. Ostatní důležité 
informace dostanou zákonní zástupci dětí z Veverky prostřednictvím KHS. 

• Ve všech ostatních třídách (Rybička, Motýlek, Beruška) je provoz zachován dle 
platného Školního řádu pro školní rok 2020/2021! 

• Děti předškolních věku mají povinnost plnit předškolní vzdělávání dle § 34a zákona č. 
561/2004 Sb. v platném znění. 

• Po ukončení karantény vstupují děti do třídy zdravé a s negativním testem na Covid 
19. Rodiče budou po vstupu vyplňovat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění.  

Žádám rodiče a zákonné zástupce dětí MŠ Okružní, aby se nezalekli prozatím 
ojedinělého případu a své děti nadále umísťovali do tříd dle běžného režimu a to z 
několika důvodů: 

o Vaše dítě nebylo v přímém kontaktu s nakaženou osobou. 
o Vaše dítě je vzděláváno v prostředí, které je pravidelně několikrát denně 

dezinfikováno a v prostředí, kde se klade velký důraz na čistotu. 
o O Vaše dítě se starají zkušení a proškolení zaměstnanci. 
o Vaše dítě potřebuje návyky, sociální kontakt a vzdělání, které je mu pravidelně 

předáváno prostřednictvím pobytu v MŠ. 
o Vaše dítě se především v průběhu prvních měsíců pobytu v MŠ začleňuje do nového 

kolektivu dětí. Získává si postavení ve skupině dětí a utváří pevné sociální vazby. Tyto 
dovednosti, vazby a návyky jsou velmi důležité a v případě přerušení trvá delší dobu 
jejich znovu vytváření. 

 

 Bc. Vojtěch Široký 
        ředitel MŠ 


