
COVID-19 
Výskyt COVID 19 v Mateřské škole Sedmikráska Litomyšl 

 U pozitivně testovaného dítěte zákonný zástupce neprodleně kontaktuje ředitelku MŠ. 

 Pozitivně testovaný zaměstnanec školy neprodleně kontaktuje ředitelku MŠ. 

 Na základě pozitivity u dětí a zaměstnanců ředitelka kontaktuje KHS. 

 Po konzultaci s KHS je v MŠ nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v 

rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou, dle posledního přímého kontaktu. Tyto děti i 

zaměstnanci jsou vytrasováni na základě docházky do MŠ a přímého kontaktu s pozitivně 

testovanou osobou. 

 Vytrasovaní zaměstnanci a rodiče dětí jsou kontaktováni buď telefonicky nebo SMS ze 

systému MŠ, že do jejich emailových schránek, které uvedli do kontaktů, dorazí informace z 

Krajské hygienické stanice a MŠ ohledně dalšího postupu. 

 Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o 

vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické 

komunikace s ním. 

 Zaměstnanci a rodiče dětí musí zajistit odběr na COVID - 19 v termínu, který určí Krajská 

hygienická stanice. 

 Po ukončení nařízené karantény krajskou hygienickou stanicí a na základě negativního 

výsledku testu je umožněna docházka dětí do MŠ. 

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření 

školy/třídy 

Nevyplňuje škola, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném 

odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. 

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

 

COVID – 19 
Žádáme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě zjištění 

respiračního onemocnění, nebo zvýšené teploty kontaktovali svého praktického lékaře pro děti a 

dorost (pediatra) a zdravotní stav s ním konzultovali. 

Nadále prosím zákonné zástupce o nahlášení případné karantény, nebo nemoci Covid – 19 v rodině 

na tel. Číslo: 725 52 72 25 nebo e-mailem na: reditelna.sedmikraska.lit@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dítě do mateřské školy potřebuje: 
 Bačkorky- s bílou podrážkou (NE pantofle a gumové boty typu crocs) 

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


 Pyžamo - pokud dítě ve školce po obědě odpočívá 

 Papírové kapesníky v dostatečném množství 

 Náhradní spodní prádlo, které má dítě ve "školkovém" látkovém sáčku 

 Tepláky nebo jiné kalhoty do třídy a druhé na pobyt venku 

 Gumovky 

 Malé děti mohou mít malou plyšovou hračku na spinkání 

Všechny věci podepište nebo označte! 

 Nedávejte, prosím, dětem do školky hračky ani žádné jiné předměty nebo cennosti. 

 Dávejte dětem takové oblečení, u kterého nebude vadit zamazání či poničení. 

Děkujeme. 

Co by mělo dítě před nástupem do školky zvládnout? 
• Dítě by mělo znát své jméno a příjmení. Vyplatí se umět i svůj věk a město, ve kterém bydlí. 

• Vaše dítě bude muset poznat svoji značku, kterou dostane pro označení místa na ukládání svých věcí. 

• Mělo by také poznat svoje oblečení a obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na sobě a 

jaké s sebou bude mít náhradní oblečení. Nezapomeňte také dětem oblečení podepsat. Mnoho dětí si totiž své 

věci nepozná nebo se stává, že několik dětí má stejné oblečení. 

• Dítě by se mělo umět samo svléknout, při oblékání může mít nedostatky (problémy se zipem, s knoflíky, s 

punčochami) - mělo by však umět říct paní učitelce, s čím potřebuje pomoct. Dítě by se mělo umět zout a 

obout.  

• Mělo by samostatně jíst lžící bez přehnaného bryndání a pít ze skleničky nebo hrníčku.  

• Dítě by se mělo umět samo vysmrkat. 

• Dítě by mělo umět používat samostatně WC, nesmí se pravidelně počurávat a používat plínky. 

• Dítě by mělo být zvyklé umýt si ruce, když jde ze záchodu, když jde jíst, když je jakkoliv špinavé a utřít 

se  do ručníku. 

• Mělo by umět chodit po schodech bez držení dospělého. 

• Mělo by po sobě umět uklidit hračky a pracovní nástroje na správné místo. 

• Dítě by mělo umět pozdravit a poděkovat. 

• Mělo by umět vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí. 

Pár rad... 
I když Vaše dítě něco neumí, ve školce se to určitě naučí, není proto nutné vše násilně dohánět na 

poslední chvíli. Přesto to trpělivě trénujte.  

Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy své dítě nestrašte ani paní učitelkou ani 

školkou samotnou. Dítě se tam musí těšit a ne to brát jako trest. 

Nástup bude trochu komplikovaný odloučením od maminky. Některé děti to ponesou opravdu těžce 

- a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sama ani nikdo jiný z rodiny. 

Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnutá odejít a odchod zbytečně 

neprodlužovat, naopak byste nikdy neměla odcházet tajně bez rozloučení. Je dobré dítěti vysvětlit, 

kdy se vrátíte, a potom se opravdu včas vrátit. 


