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PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy 

Vzhledem k dalším potvrzeným případům onemocnění COVID-19 v MŠ Herálec u dětí a 

učitelů, kteří byli v MŠ naposledy 11. 12. 2020, je nutné u dětí a učitelů, kteří byli tyto dny v 

MŠ prodloužit karanténu. Informace od KHS viz. níže. 

Z důvodu prodloužení karantény bude MŠ UZAVŘENA i 21. a 22. 12. 2020 

Vážení rodiče, z důvodu přerušení provozu MŠ vám bude vrácena poměrná část úplaty 

za měsíc prosinec. Vrácení proběhne v lednu 2021. 

MŠ bude opět v provozu od 4. 1. 2021 

                                         
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy 

                                                            

 

 

INFORMACE Z KHS kraje Vysočina 

 
Dobrý den,  
vzhledem k dalším potvrzeným případům onemocnění COVID-19 v MŠ Herálec u dětí a 
učitelů, kteří byli v MŠ naposledy 11.12. 2020, je nutné u dětí a učitelů, kteří byli tyto dny v 
MŠ prodloužit karanténu. Karanténa se prodlužuje o 10 dní od posledního kontaktu s COVID+ 
osobou, s tím že Vaše dítě bude naindikováno ošetřujícím lékařem na další odběr – nejpozději 
do 10. dne od kontaktu, v případě, že Vaše dítě další test neabsolvuje, prodlužuje se 
karanténa na 14 dní od posledního kontaktu – do 25. 12. 2020. Zákonný zástupce musí 
kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte a domluvit se na dalším postupu, sám rodič o 
karanténě nerozhoduje. Karanténa se týká všech dětí a učitelů, příp. dalších zaměstnanců, 
kteří přišli do kontaktu s dětmi a učiteli, u kterých byla nákaza COVID-19 laboratorním 
odběrem prokázána dne 14. 12. 2020. 
 
Bártíková 
  
  
Bc. Michaela Bártíková 
rada oddělení hygieny dětí a mladistvých 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod 
KHS kraje Vysočina 
územní pracoviště Žďár nad Sázavou 
Tyršova 3 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Telefon: 566 650 813 
E-mail: michaela.bartikova@khsjih.cz 
www.khsjih.cz 
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