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Váš dopis ze dne: naše značka: vyřizuje: datum: 

09.02.2022 MCPCH 00344/2022 Drdová Lenka 23.02.2022 

 

 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry obdržela dne 09.02.2022 žádost o poskytnutí informací 
vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 00344/2022: 

1. Jaké jsou konkrétní důvody (procesní/personální/stavební) toho, že při záchytu 
COVIDu v MŠ se zavírá celá MŠ, a ne jen jednotlivé třídy, jak je běžné v jiných MŠ? 

2. Jaké konkrétní kroky jakožto zřizovatel MŠ budete podnikat, aby bylo možné při 
záchytu COVIDu v MŠ dávat do karantény jen jednotlivé třídy, a ne celou MŠ? 

3. Plánujete prodloužení provozu MŠ přes letní prázdniny (mimo standardní týdny) 
s ohledem na to, že celá MŠ byla již 3x zavřená? 

  

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, sdělujeme následující informace k jednotlivým bodům: 

 

1.  

- Procesní důvody: 

Uzavření provozu MŠ proběhlo na základě Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. 
j.: MZDR 37994/2021-6/OVZ ze dne 14. 1. 2022, platné od 17. 1. 2022. Nejsou stanoveny 

výjimky pro nařízení karanténních opatření. Tedy, karanténa se týká všech osob, které byly 
v rizikovém kontaktu (neočkované, očkované, po prodělaném onemocnění). Karanténu nelze 
zkrátit PCR testem. Bylo projednáno s hygienou Prahy 8. 
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- Personální důvody:  

COVID se vyskytoval u pedagogických a provozních zaměstnanců – pracovníci byli 

v neschopnosti déle než 5 dní, s tím spojená karanténa. Postupně chybělo 8 zaměstnanců z 10, 

nebylo tak možné zajistit chod MŠ. 

Dalším důvodem byly opakující se případy COVIDu u dětí ve všech třídách MŠ a s tím spojená 
karanténa. 
 

- Organizační a stavební:  
MŠ Chaberáček je atypickým zařízením – má pouze jednu společnou šatnu pro všechny třídy a 
v zařízení je společná jídelna. 

V rámci organizace dne dochází ke spojování tříd ráno – při příchodu do MŠ, a ke spojování 
tříd v odpoledních hodinách – viz organizace dne MŠ (Školní a Organizační řád MŠ). 
Jednotlivé třídy a zaměstnance nelze separovat od dalšího provozu - např. spojení 1. a 2. třídy 
při odpoledním odpočinku, nebo při vydávání dětí odcházejících po obědě. 
Nelze ani ovlivnit či omezit společný pobyt rodičů a jejich dětí (délku přítomnosti) v šatně. 
 

2. V tuto chvíli je karanténa řešena: 
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy 

k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním 
COVID-19, s účinností od 19. 2. 2022. 

Nemocnost zaměstnanců (např. onemocnění COVIDem) nijak neovlivníme. Personální a 
organizační otázky jsou dotazem na vedení MŠ. 
 

3.  

Otázka prodloužení provozu MŠ přes letní prázdniny je v řešení, MČ má domluvenou schůzku 
s ředitelkami všech MŠ ohledně letního provozu, a to v kontextu s fungováním všech tří MŠ. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Drdová 

tajemnice 

 


