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Věc: Odpověď na otevřený dopis – žádost o vyjádření k délce karantény v MŠ 

 

Vážený pane Kufo, 

 

Především je mi líto, že volíte cestu otevřeného dopisu bez toho, abyste mne nejdříve kontaktoval 

osobně – jsem k dispozici ve škole denně od 6:00, většinou minimálně do 16h a se zákonnými zástupci 

dětí a žáků komunikuji vždy a neomezeně. Oba bychom ušetřili mnoho drahocenného času. Ale je to 

Vaše právo, proto Vám na všechny Vaše dotazy odpovím Vámi vybraným způsobem.  

 

Vzhledem k tomu, že otevřený dopis je veřejná listina, bude jak Váš dopis, tak má odpověď vyvěšena 

na www.zskosariska.cz, aby k nim měla přístup rodičovská veřejnost. 

 

1. K délce karantény: Vaše formulace je poněkud zavádějící. Karanténa trvá 14 dnů. Je ji možno 

zkrátit na 7 dnů, pokud osoba podstoupí PCR test s negativním výsledkem nejdříve 5 dnů po 

posledním kontaktu s nakaženou osobou. V našem případě by teoreticky mohla karanténa 

skončit 17.11. a MŠ začít fungovat od čtvrtka 18.11. PCR test ovšem, jak jistě víte, nelze 

podstoupit dříve, než ošetřující lékař nebo KHS vystaví elektronickou žádanku. Tu však 

všichni účastníci mají vystavenou po vytrasování, a to je kámen úrazu. Žádná z učitelek MŠ do 

konce týdne neměla negativní výsledek PCR testu, proto nebylo možné MŠ otevřít. 

 

2. S hygienickou stanicí jsem komunikovala velice intenzivně několik dní. Ihned po zjištění 

pozitivního Ag testu u zaměstnankyně MŠ jsem volala na covid linku 1221, abych se 

informovala o dalším postupu. Zde jsem dostala 3 telefonní čísla na KHS Frýdek-Místek, na 

která jsem se pokoušela mnohokrát neúspěšně dovolat. Sama jsem si našla ještě další čísla, na 

která se mi bohužel také dovolat nepodařilo. I když jsem mohla čekat, až mne kontaktuje sama 

KHS, byla jsem to já, kdo psal e-mail přímo vedoucí KHS F-M s žádostí o urgentní kontakt. 

Pouze díky mé urputné snaze se podařilo nemožné a zaměstnankyně se dostala na PCR test 

JEŠTĚ TÝŽ DEN (přestože z osobní zkušenosti vím, že čekací doba na termín PCR byl minulý 

týden několik dnů). Další postup, tedy trasování kontaktů a jejich odeslání na PCR testy, byl již 

pouze v kompetenci KHS. Situaci jsem tedy řešila okamžitě a neodkladně, dokonce jsem 

několikrát byla hygienou odkázána na to, že musím čekat, než bude daná osoba v systému, 

protože dříve se dále posunout nelze. 
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3. Ohledně komunikace s rodiči: ráda bych Vás upozornila, že jako ředitelka školy nejsem 

oprávněna žádným způsobem zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnanců, ani 

dětí a žáků. Jsem odkázána pouze na jejich dobrou vůli – zda mi informace sami sdělí. Přesto 

jsem intenzivně komunikovala jak se zaměstnanci, tak s KHS, která je zavalena trasováním a 

má několikadenní zpoždění. To, že se někteří z nich dočkali trasování až po týdnu, není a 

nemůže být má zodpovědnost.  

Nemám tedy a ani nemůžu mít zjištěno, které děti byly nebo nebyly na testu. To je výlučná 

zodpovědnost rodičů. Dokonce ani při znovuotevření MŠ nejsem oprávněna zjišťovat, zda mi 

například rodiče neposlali do výuky dítě, které je covid pozitivní. Toto oprávnění má pouze 

hygienická stanice při případné kontrole. 

 

4. K ředitelskému volnu před podzimními prázdninami – bylo vyhlášeno po projednání se 

zřizovatelem školy (se kterým ostatně projednávám veškeré podobné kroky), který měl k němu 

pokyn z MSK, potažmo z KHS. Vzhledem k tomu, že se od začátku školního roku potýkáme 

s obrovskou nemocností žáků i dětí MŠ (i přes naše opakované upozornění nám rodiče do ZŠ i 

MŠ neustále posílají nemocné děti), snažili jsme se tímto krokem alespoň trochu nemocnost 

dětí eliminovat.  

Navíc jistě víte, že po vyhlášení ředitelského volna jsme zjišťovali v MŠ, kolik dětí by případně 

využilo v oněch dvou dnech provoz MŠ. Vzhledem k tomu, že jejich počet byl mizivý, jistě 

jako člen zastupitelstva obce, která je zřizovatelem školy, uznáte, že by bylo krajně 

neekonomické držet provoz budovy školy, MŠ a školní kuchyně pro 2 děti.  

Závěrem bych shrnula, že jsem všechna rozhodnutí učinila po velmi pečlivém zvážení, především s 

ohledem na minimalizaci rizik a po projednání se zřizovatelem školy. Bohužel jako ředitelka školy 

mám zodpovědnost nejen za co nejrychlejší ukončení karantény MŠ a její znovuotevření, ale také za 

bezpečné a zdravé prostředí, do kterého se budou děti i zaměstnanci vracet. V případě unáhleného 

otevření bych byla zodpovědná za další šíření infekční nemoci, a mohla bych odpovídat na další 

stížnosti, ovšem opačného rázu (mimochodem se ke mně dostala informace, že PCR pozitivní je také 

nejméně jedno dítě MŠ). 

 

Jsem přesvědčena, že jsem udělala nejen vše, co je mou povinností, ale dokonce mnoho nad rámec 

mých povinností, ve snaze mateřskou školu nezavřít a dobu karantény zkrátit na nejkratší možnou 

dobu. Je mi velice líto, že máte Vy nebo další rodiče problém s péčí o děti, samozřejmě Vaše problémy 

chápu, ale myslím si, že v kontextu situace posledních týdnů opravdu nejsem ta, kterou byste měl činit 

za ně zodpovědnou. 

 

Pokud byste potřeboval ještě nějaké další upřesňující informace, můžeme se kdykoli sejít osobně. 

Preferovala bych schůzku společně se starostou obce jako zástupcem zřizovatele školy, který má 

k situaci jistě také co říci. 

 

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

 

 

 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska, ředitelka školy 
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