
V Brně dne 16. 3. 2020 

 

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ INFEKCÍ PRO ZŠ A MŠ, BRNO, HORNÍKOVA 1, P. O. 

Na základě vyhlášení karantény pro celou Českou republiku přistupuji k těmto preventivním 

opatřením pro celou organizaci, která platí do odvolání: 

 

• Od pondělí 16. 3. 2020 budou úřední hodiny vždy v pondělí a ve středa 9.00 – 12.00. V tuto dobu 

je možné si vyzvednout i žádost o ošetřovné. V ostatních případech je vstup do budovy zakázán.   

• Od pondělí 16. 3. 2020 přerušuji činnost kuchyně při ZŠ a MŠ – nebude se vařit pro cizí strávníky 

ani pro vlastní zaměstnance. Stravu odhlašujeme hromadně.  Není možné si vyzvednout oběd 

s sebou. 

• MŠ: Stále čekáme na oficiální zprávu z MMB nebo ÚMČ Brno-Líšeň, zda bude provoz MŠ jen 

omezen nebo přerušen. V případě přerušení provozu mohou zákonní zástupci žádat o tzv. 

ošetřovné. 

• V pátek 20. 3. 2020 pošleme zákonným zástupcům edookitem přehled učiva na další pracovní 

týden od 23. 3. – 27. 3. 2020. Součástí bude i prostor na zhodnocení a další potřebné informace.  

• Sledujte prosím naše webové stránky a edookit, kde se objeví další informace. Připomínáme, že 

je povinností zákonného zástupce kontrolovat edookit minimálně dvakrát týdně. 

• Učitelé jsou připraveni na on-line konzultace každý pracovní den v době od 8.00 – 10.00 a 14.00 

-16.00. Můžete psát, ptát se, konzultovat. 

• Pohyb v přírodě a v parcích je dovolen a doporučován. Choďte s dětmi do přírody, co nejvíce. 

• Školní akce jsou zrušeny. Taktéž NEBUDOU probíhat TALENTOVÉ ZKOUŠKY do třídy 

s rozšířenou výukou Aj a M (Svět vzdělání) 

• Školní psycholožka nabízí možnost telefonických nebo online konzultací pro žáky i rodiče. Lze 

využít telefon, email, Edookit a nově také facebookový účet pod jménem Psycholog ZŠ 

Horníkova. Budu na něj přidávat tipy pro děti a lze prostřednictvím něho z počítače či mobilního 

telefonu komunikovat soukromým chatem (Messenger). Pokud byste vnímali, že si dítě 

potřebuje popovídat (děti, se kterými dlouhodobě pracuji, děti úzkostnější nebo kterékoliv 

další), povzbuďte je, ať se nebojí mě kontaktovat.  

• Podle vývoje šíření koronaviru a podle opatření, které bude aplikovat stát, město Brno nebo 

městská část, může dojít i ke změnám ve výše uvedených opatřeních.  

 

Přejeme všem pevné zdraví a hodně sil. 

 

Za kolektiv ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 

 

 


