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Čj. 2021/04                 V Praze, dne 23. února 2021 
                                          
 

Věc: Hygienická opatření – uzavření mateřské školy do 1.3.2021 včetně 

Karanténa se týká 1. třídy – Ježci, 4. třídy – Kytičky. 

 

Vážení rodiče, 

na základě oznámení KHS o pozitivním výsledku provedených covid testů 

dítěte MŠ rozhodla Hygiena dětí a mládeže s ohledem na šíření nákazy s okamžitou 

platností o uzavření provozu do 1.3.2021 včetně. 

Rodiče dětí z 1. a 4. třídy žádáme, aby se obrátili na své ošetřující lékaře se 

žádostí o provedení testů – tyto děti jsou v karanténě do pondělí 1.3. 2021 kromě těch, 

kteří v posledních 90 dnech nemoc prodělali a těch, kteří ve dnech 18. a 19.2. nebyli 

přítomni ve školce. V případě, že by se nemoc podle příznaků nebo při testech 

prokázala, budete pak dále postupovat podle aktuálních informací hygieny. Výsledek 

covid testů budeme požadovat k nahlédnutí při Vašem prvním příchodu do MŠ 

dne 2.3. a později.  

K uzavření celé školy včetně Nedvědova náměstí došlo podle 30% klíče 

přítomnosti. 

Znovu Vás vybízím k dodržování nutných hygienických opatření, 

k dodržování doporučení s ohleduplností a v zájmu nás všech. Apeluji na to, 

abyste se navzájem mimo Vaši rodinu či třídu nestýkali, nenavštěvovali, konali 

jen nejnutnější cesty, dodržovali rozestupy a vyhýbali se přímým kontaktům. 

Upozorňuji, že od čtvrtka 24.2.2021 platí nařízení nošení respirátorů na 

všech veřejných místech, tedy i ve všech vnitřních i vnějších 

prostorách mateřské školy. Toto nařízení neplatí pro děti přihlášených 

k docházce do naší MŠ.  

 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

 

Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 
ředitelka 
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