
Vážení rodiče, přátelé naší mateřské školy,  

na základě doplňkové konzultace se zástupkyní hygieny a s ohledem na současný provoz 

školy jsem se rozhodla Vám napsat upřesňující informace: 

• Apeluji na Vaši lidskou ohleduplnost a osobní zodpovědnost - bedlivě pozorujte sebe i 

Vaše děti, v zájmu všech se nenavštěvujte navzájem a neměňte skupiny, ve kterých se 

dítě pohybuje. Do mateřské školy přivádějte opravdu jen ty děti, které nevykazují 

zhoršený zdravotní stav ani nápadnou změnu chování a nejste si u nich vědomi 

žádného rizikového kontaktu.  

• Pokud Vám samotným není dobře, nebo jste se již s podezřením na rozvoj vlastní 

nákazy objednali na testy, nevoďte do MŠ Vaše děti dřív, než průkazným způsobem 

vyloučíte riziko ohrožení ostatních dětí a pracovníků MŠ. 

• Z dnešní informace hygieny vyplývá, že není nutné chodit s dětmi na testy, pokud 

s nimi dodržíte nařízenou 14-denní karanténu (15 den se lze vrátit do stálého 

kolektivu). V tom případě už by děti neměly být nakažlivé, kdyby nemoc prodělaly. 

Ale hygiena testy před návratem do kolektivu doporučuje, i když poukazuje na to, že 

antigenní testy nejsou příliš spolehlivé. 

• Předpokládáme, že nám obratem sdělíte všechny informace, které mohou inicializovat 

dopad na činnost MŠ z pohledu ochrany před šířením nákazy. Takové informace jsou 

neveřejné, škola je ale povinná poskytnout je hygienické stanici. 

• Prosíme, abyste si uvědomili, že personál školy je s dětmi v blízkém kontaktu a rizika 

z toho vyplývající jsou významná. 

• Nákaza se projevuje nenápadně, přesouvá se ve větší míře než dříve na děti, které 

mnohdy naprosto bez příznaků nebo s velmi nepatrnými příznaky jsou přenašeči viru. 

Věnujte pozornost jejich projevům jako je jednorázový průjem, bolest hlavy, bolest 

břicha, zvracení nebo nutkání ke zvracení, malátnost, zvýšená únava, spavost, nechuť 

k jídlu či k běžným činnostem, které dělají jinak rády, rozostřené vidění, plačtivost, 

„bezdůvodně“ krátkodobě zvýšená teplota, sekret z nosu nebo naopak pocit sucha 

v nose a na sliznicích. 

 

S ohledem na chod školy a její provoz, obtížnou situaci při řešení suplování za chybějící 

personál během školního roku, zajišťování co nejkvalitnější výuky především u předškoláků 

a snahy poskytnout dětem co nejlepší péči, Vám musím oznámit, že:  

• Paní učitelka Dagmar Oravská (4. třída Kytiček) je stále v pracovní neschopnosti pro 

svůj úraz ruky. 

• Slečna učitelka Tereza Ptáčková (4. třída Kytiček) bude u nás nadále pracovat, po 

obnovení prezenční formy studia se ale vrátí do školy. 

• Od března nastoupí paní učitelka Iveta Pojmonová (4. třída Kytiček), která zatím bude 

mít odpolední služby, než se vrátí paní Orawská. 



• Paní zástupkyně Zdenka Krausová bude od března částečně vypomáhat (2. třída Žabky) 

za dlouhodobou pracovní neschopnost po operaci paní učitelky Lenky Láníčkové.  

• Paní učitelka Irena Křivonosková zůstane nadále u své třídy (3. třída Lišky) a stejně i 

paní učitelka Andrea Bitto, která současně má část úvazku i o patro níže (2. třída Žabky), 

aby bylo možné organizačně zajistit potřebný provoz. 

• Paní Jitka Plchová si doplnila odbornost a od února začala pracovat jako školní 

asistentka. Výhledově, až se zapracuje, předpokládáme její pomoc ve třídě nejmladších 

dětí (letos 1. třída Ježci).  

• Ve třídě nejmladších (1. třída Ježci) stále zůstává paní učitelka Alena Vlnasová a 

suplující pan učitel Martin Šedivý do doby, než se po úrazu vrátí zpět ke své třídě paní 

učitelka Michaela Ouředníčková. 

• Třída na Nedvědově náměstí (5. třída Berušky) je naštěstí provozně zcela beze změn. 

• Z důvodu minimalizace rozsahu případné nákazy dojde od 2.3. do odvolání ke změně 

v obsazení tříd tak, že sourozenci budou společně v jedné třídě. Konkrétní změny 

budou zaslány nejpozději do 1.3. do emailů těm rodičům, jejichž dětí se tato změna 

týká. 

Paní učitelka Eva Milštainová (4. třída Kytiček) končí k 28.2.2021 svůj pracovní poměr v MŠ. 

Paní učitelce děkujeme za dlouholetou práci odvedenou pro naši mateřskou školu a 

chápeme specifické a zcela legitimní důvody odchodu do důchodu v době, kdy pandemická 

situace ohrožuje nejen jí, ale i další členy její rodiny.  

 

Mrzí nás, že musíme činit takové změny uprostřed školního roku, ale pro zajištění chodu 

MŠ jsou nezbytné.  

Prosíme, sledujte aktuální situaci, protože podle veřejnoprávních médií existuje 

možnost, že bude mateřská škola uzavřena zcela.  

 

 

      Dne 26.2.2021                 Veronika Vaněčková a kolektiv MŠ  

 


