Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

ZS a MS/110/2021

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Rudolfova 76
Ředitel školy rozhodl dle stanovení §3 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o přerušení provozu MŠ Rudolfova 76
Děčín IX., a to od 1.2.2021 do 3.2.2021.
Odůvodnění:
Dne 25.1.2021 v 9.15 hodin, bylo prostřednictvím datové schránky doručeno rozhodnutí Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 25.1.2021, pod č.j. KHSUL9163/2021, SKHSUL1466/2021, kterým se Základní škole a Mateřské škole Děčín IX., Na Pěšině 330, p.o. (IČO 72744057) v
řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) rozhodla Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb. a místně příslušný podle § 67 odst. 1 a § 82 odst. 1 a
přílohy č. 2 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
nařizují
v době ode dne 23. 01. 2021 do dne 31. 01. 2021 v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. tato protiepidemická opatření:
1. uzavření pracoviště: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,
405 05 Děčín, IČ 72744057 ID Datové schránky: bckmcnb odloučené pracoviště: MŠ Rudolfova 76, Děčín
IX., 405 05 Děčín
2. provedení ohniskové dezinfekce za použití virucidních dezinfekčních prostředků, a to v prostorách tříd a
komunikačních prostor i zázemí školy, včetně jídelny, s důrazem na všechny kontaktní plochy (lavice, kliky,
madla zábradlí)
3. děti a pedagogové odloučeného pracoviště MŠ Rudolfova 76, Děčín IX., kteří byli prokazatelně v
rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou/-viz seznam rizikových kontaktů/
a) jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého
pobytu a omezit styk s ostatními osobami,
b) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění
minimalizovalo-zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové
kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,
informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení
těmto protiepidemickým opatřením,
c) sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti
svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho
pokyny.
Do současné doby zůstává v pracovní neschopnosti valná většina pedagogického i nepedagogického personálu
MŠ Rudolfova 76. Z tohoto důvodu ředitel školy rozhodl tak, jak je uvedeno shora ve výroku.
V Děčíně 29.1.2021

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
ředitel

 412 544 271, 775 861 912
Mail: zsbynov@seznam.cz
www.zbynov.cz
 Základní škola a Mateřská škola, Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05
IČO: 72744057
Bankovní spojení: KB 107–3069910217/0100

