
Vážení rodiče,  

velice si vážíme Vašeho zodpovědného přístupu k situaci, 
spojené se šířením COVID – 19 a toho, že velká většina z Vás, 
s námi spolupracuje při udržování zdravého prostředí MŠ. 

Tato doba není jednoduchá pro nikoho z nás a chápeme, že 
není vždy jednoduché se ve všech současných opatřeních 
zorientovat, proto považuji za nezbytně nutné poskytnout 
Vám JASNÉ SHRNUTÍ MANUÁLU MŠMT, jehož dodržování je 
pro nás ZÁVAZNÉ. 

Informace, vycházející z tohoto manuálu jsou obsaženy 
v dokumentu „Organizace provozu MŠ Korálek od 1. 9. 2020“, 
se kterým jste všichni byli seznámeni na schůzi rodičů a který 
je vyvěšen na školním webu. 

Shodné informace obsahuje i „Školní řád“, který je závazný pro 
všechny rodiče dětí, navštěvující MŠ.  

Do MŠ je možné přivést dítě, pouze pokud je ZCELA ZDRÁVO. 

Přesto se bohužel, naštěstí však v ojedinělých případech, 
setkávám se situacemi, kdy do MŠ rodiče přivádí děti 
nedoléčené a tím je škola vystavena nebezpečí „začarovaného 
kruhu“ a šíření zejména virové a infekční rýmy, což je v této 
době, zcela nepřípustné. 

Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím, ať 
předejdeme případným nedorozuměním a nepříjemným 
situacím. 

 

 



 Izolace dětí s příznaky  
 
Ministerstvo školství zcela jasně ve svém manuálu 
formulovalo přesný postup v případě výskytu infekčního 
onemocnění dítěte následovně: 
 
Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta 
do školy, nebude vpuštěn do budovy, píše v něm. 
 

Pokud má dítě příznaky akutního onemocnění již při příchodu 
do školy a doprovází ho jeho rodič, nesmí učitelé dítě vpustit 
do budovy.  V takovém případě si rodič potomka odvede 
domů. 

Když se u dítěte objeví příznaky akutního onemocnění během 
dne, musí mu škola okamžitě poskytnout roušku a umístit ho 
do předem připravené místnosti, kde bude izolováno od 
ostatních. 

Současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého 
žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze 
školy. 

Rodič poté musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu. 

 Kdy navštívit lékaře? 

Jestliže je Vaše dítě nachlazené, má teplotu, rýmu, kašel a 
nebylo odesláno z Mateřské školy, nemusí navštívit ani 
kontaktovat dětského lékaře, mělo by zůstat 10 dnů doma, 
pokud bude poslední 3 dny bez příznaků, může se vrátit zpět 
do kolektivu. 



Potvrzení o bezinfekčnosti nevystavuje lékař, ale rodič 
bezinfekčnost potvrdí prohlášením, které je ke stažení na 
webových stránkách školy nebo je k dispozici na Vašich 
třídách. 

Pokud bylo dítě odesláno ze školky, JE NUTNÉ kontaktovat 
lékaře a domluvit se s ním na dalším postupu. 

Návštěva lékaře nemine ani děti, které trpí například alergií a 
ta jim způsobuje rýmu nebo kašel. 

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které 
jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, 
potvrzuje tuto skutečnost pediatr. 

  Ošetřovné 

Nárok na ošetřovné má každý zaměstnanec, který se musí 
starat o nemocného člena domácnosti, zdravé dítě mladší 10 
let, pokud jeho škola byla uzavřena nebo je dítě v karanténě. 
To je změna oproti ošetřovnému od dubna do června, kdy 
mohl rodič čerpat ošetřovné za dítě do 13 let. Samoživitelky a 
samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 
let. 

Tiskopis ,,Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče),, vystavuje 
pouze pediatr. 

 

Vladimíra Jurigová, MBA 

Ředitelka školy 


