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Vážení rodiče a zákonní zástupci,  
 
dne 12. 11. 2021 nás kontaktovala hygiena s tím, že třem třídám naší školy nařídila karanténní 
opatření. Ke kontaktu s pozitivně testovanou učitelkou došlo 8. 11. nebo 9. 11. 2021. Konkrétně 
se karanténa týká dvou pedagožek a 7 žáků - jejich zákonné zástupce škola kontaktovala. Tito žáci 
mohou jít dle doporučení hygieny v neděli 14. 11., nebo v pondělí 15. 11. nebo v úterý 16. 11. 
na PCR test. Pokud test neabsolvují, musí být žáci v domácí karanténě 14 dní. 
Ostatní žáci v těchto třídách byli očkováni, jsou po prodělaném covidu, nebo 8. 11. resp. 9. 11. 2021 
nebyli ve škole, takže se jich karanténa netýká a mohou chodit do školy. Chtěl bych po této 
zkušenosti na Vás apelovat, abyste zvážili vhodnost očkování Vašich dětí starších 12 let. 
 
Pro Vaši informaci uvádím část textu, který jsem obdržel od hygieny: 
 
Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu 
s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů 
ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-
PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně 
testovanou osobou. 
  
V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí 
se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou. 
  
Hygienická stanice hl. m. Prahy dále sděluje, že není oprávněna vydávat ošetřovné. O potřebě 
ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, 
a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, 
viz informace uvedené na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-
/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-
pojisteni ). 
  
 
V Praze dne 12. 11. 2021 
 
 
 
 
 
Milan Záruba, ředitel školy 
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