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Rozhodnutí o uzavření školy 

 

Po konzultaci s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí a v souladu s Metodickým 

návodem  pro  nařizování   karantény  ve   školách   a   školských   zařízeních   v   souvislosti 

s onemocněním covid-19 ze dne 4. 9. 2020 a s Vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka 

školy o uzavření Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5. 

Mateřská škola se uzavírá od 16. 10. 2020 do 23. 10. 2020 včetně. 

Důvodem uzavření mateřské školy je potvrzený výskyt onemocnění covid-19 a nařízení 

karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 procent pedagogických pracovníků 

a dětí/žáků/studentů, kterému předchází narůstající trend nemocnosti. 

Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy 

či pracoviště) představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví. 

Tyto závažné důvody znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 
 

Péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, 

poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení 

v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských 

a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci 

a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými 

pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti 

dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, je zajišťována dle Pokynu hejtmanky 

v každé obci s rozšířenou působností. V Českých Budějovicích jsou určeny 2 mateřské 

a 2 základní školy. 

 

1. ZŠ Máj I, České Budějovice, M. Chlajna 21, 370 05, ředitel Mgr. Luboš Staněk, kontakt 

385344368, 607 988 453, reditel@zsmaj.cz 

2. ZŠ České Budějovice, Pohůrecká 16, 370 06, ředitelka Ing. Dana Walterová, kontakt 

387 011 814, 603 956 904, reditelka@zspohurecka.cz 

3. MŠ Sedmikráska, České Budějovice, Špálova 7 - pracoviště Železničářská 12, ředitelka 

Bc. Miroslava Makovcová Stecherová, kontakt 387 204 037, 724 095 098, 702018210, 

mssedmikraskacb@gmail.com 

4. MŠ České Budějovice, Karla Štěcha 5, ředitelka Dagmar Vojčová, kontakt 385102630, 

reditelka@mskstecha.cz 

 

V případě zájmu výše uvedených profesí o zajištění péče o jejich dítě nebo žáka ve věku 

od 3 do 12 let, je třeba předem kontaktovat zástupce školy a domluvit si rozsah zajištění péče. 

 

Více na: https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi#seznam-skol-vykonavajicich-peci-o-mladez- 

v-krizove-situaci 
 

 

V Českých Budějovicích, 15. 10. 2020 Mgr. Jana Michalová 

ředitelka školy 
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