
OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

Vážení rodiče, 

oznamuji vám, že se ve čtvrtek v naší škole objevily případy pozitivity onemocnění Covid  

u některých dětí a personálu. Do 26. 1. 2022 budou v karanténě třídy Ježečků a Motýlků. 

Rodiče byli informování prostřednictvím e-mailů a dostali pokyny od pracovníka KHS Brno. 

 

Vzhledem k současné situaci zde vkládám výňatek školního řádu – kapitola IV. ohledně 

zabezpečení zdraví dětí a zaměstnanců – str. 7 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky 

nemoci či infekce.  Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s 

nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout. Projeví-li se u dítěte 

příznaky nemoci v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče jsou neprodleně 

informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a 

zajistit mu odborné ošetření. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění  

v rodině paní učitelce. Děti nemohou do mateřské školy, pokud se u něj projeví příznaky 

těchto onemocnění:  Onemocnění horních cest dýchacích – rýma, kašel  Infekční 

onemocnění gastrointestinálního traktu – průjem a zvracení  Exantémová infekční 

onemocnění - Pátá dětská nemoc, Syndrom ruka-noha-ústa  Plané neštovice  Spála  

Impetigo  Opar  Parazitární onemocnění - roup dětský, veš dětská  Zánět spojivek 

 

Bohužel se setkáváme ve třídách s dětmi, které mají rýmu nebo kašel, bolesti břicha,  

přesto je rodiče přivedou do školy. Nemoci se v kolektivu třídy velice rychle šíří. 

Také často vidím rodiče, kteří se po budově pohybují bez respirátoru. 

 

Zabezpečit provoz školy v případě většího počtu nemocných pedagogů je složité a náročné. 

Zastupovat nemocné pedagogy znamená sloužit celé dny, v případě nouze slučovat třídy, což 

neprospívá momentální epidemiologické situaci. Pokud bude situace taková, že bude 

nemocná větší část pedagogů, může dojít i k uzavření celé školy. 

Proto vás všechny žádám – nevoďte do tříd děti, které mají jakékoliv příznaky onemocnění, 

buďte ohleduplní k ostatním dětem, jejich rodičům i personálu mateřské školy, buďte 

zodpovědní, dodržujte pokyny lékařů či KHS a nařízení ministerstva zdravotnictví. 

V případě, že omlouváte děti z docházky do mateřské školy, napište omluvení na e-mail: 

jidelna@msmodrice.cz. 

 Sledujte pravidelně třídní e-maily a webové stránky školy. 

 

 

 

V Modřicích dne 22. 1. 2022                                        Bc. Monika Čechovská – ředitelka školy 
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