
Stanovisko MŠ U Pramene 13, České Budějovice k situaci ohledně Koronaviru. 

 

Vážení rodiče, 

Vzhledem k situaci, která nastala v naší republice v souvislosti s Koronavirem, předkládám 

Vám stanovisko zřizovatele MŠ Magistrátu města České Budějovice /viz níže/. 

Po jednání vedení města je potvrzeno rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o vyjmutí 

mateřských škol z opatření, které uzavírá základní, střední a vyšší odborné školy. O této 

možnosti – uzavření MŠ - může rozhodovat právě zřizovatel škol s přihlédnutím k aktuální 

situaci. 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE OTEVŘENA. 

Budeme usilovat o zajištění bezproblémového provozu, ovšem nelze vyloučit jistá 

omezení, vzhledem k zaměstnávání zaměstnanců, kteří jsou rodiči školních dětí, kterým 

byly školy uzavřeny. 

O případných změnách budeme neprodleně informovat v šatnách na nástěnkách, na našem 

webu či prostřednictvím mailu přes Klub rodičů. 

Žádám Vás tímto o zodpovědný přístup k situaci, nyní je na ZODPOVĚDNÉM 

ROZHODNUTÍ KAŽDÉHO Z NÁS, podaří-li se hromadnému nárůstu onemocnění 

vyhnout a ochránit tak zdraví těch nejmenších a nejbezbrannějších členů naší společnosti. 

O hygieně v MŠ s dětmi neustále hovoříme, zaměstnanci školy přijali zvýšená hygienická 

opatření, věnujeme pozornost úklidu, zvláště dezinfekci, rušíme  akce, kde se setkávají 

všechny třídy MŠ /divadlo v MŠ/.  

Máte-li vy jen podezření na výskyt onemocnění, zvažte, je-li nutné dítě do MŠ odvádět, nebo 

oznamte, setkali-li jste se vy, nebo někdo blízký z vašeho okolí, s nemocí. 

Máte-li možnost zůstat s dítětem doma, např. při zajištění péče o dítě školou povinné či 

Vaší, zaměstnavatelem nařízené karanténě, učiňte tak. 

Všechny potřebné informace jsou dostupné na webu Krajské hygienické stanice, webu města 

České Budějovice, na webu MŠMT, Ministerstva zdravotnictví…. 

Děkuji za Vaši zodpovědnost a ohleduplnost. 

Přeji klidné dny a brzké zvládnutí této pro nás všechny nové a neznámé situace. 

Bc. Irholcová Alena, ředitelka MŠ 

V Č. Budějovicích, 10.3.2020, 17,30 hod. 

 

Město České Budějovice reaguje na nařízení Vlády ČR 

ze dne 10. března 2020 

V souvislosti s výskytem koronaviru přijalo město potřebná opatření a prověřilo plnění nařízení u jím 

zřizovaných organizací. Obsah sdělení je aktuální k datu 10. března 2020, 15:30 hodin. 



MŠ a ZŠ vč. jídelen 

Od středy 11. března bude uzavřeno pro žáky 16 základních škol zřizovaných městem České Budějovice. 
Uzavření se týká i školních jídelen včetně jídelny U Tří lvů. Nařízení se naopak netýká mateřských škol ani těch, 

které jsou součástí základních škol, tam bude provoz zachován. 

Kulturní zařízení 

Jihočeské divadlo uzavírá své hlavní scény. Představení, při kterých nepřesáhne kapacita diváků a účinkujících 
100 osob, se konají i nadále. Toto se týká inscenací na studiové scéně Na půdě a představení Společenství 

vlastníků v zasedací místnosti KD Vltava. 

KD Vltava a KD Slavie v souladu s nařízením vlády ruší veškeré své kulturní programy. Spolkové aktivity v KD 

Slavie, na kterých účast .nepřekročí 100 přítomných osob, se i nadále konají. Kino Kotva bude mít omezený 
provoz a to tak, aby vyhověla nařízení o omezení kapacity na maximálně 100 osob ve stejnou chvíli. 

Aktualizováno v 17:00 / vzhledem k závažnosti situace se vedení kina Kotva rozhodlo uzavřít provoz kina od 
středy 10. 3. od 18 hodin.. 

Sportovní zařízení 

Od úterý 10. března od 18.00 hodin bude uzavřen pro veřejnost plavecký stadion, sportovní hala i Budvar 

aréna. Ruší se také veřejné bruslení. Dle rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace ČR se fotbalové 
utkání 15.3. na Střeleckém ostrově neruší. Pořadatel je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní 

více jak 100 osob. 

Veřejná doprava 

Dopravní podnik města České Budějovice přechází od rána 11. března na prázdninové jízdní řády. A to i 
z důvodů možnosti častější desinfekce vozů MHD. Je zakázán prodej jízdenek u řidiče. Prázdninový režim se ve 

vyhledávačích jako např. IDOS projeví až v následujících dnech. 

Sociální zařízení 

Návštěvy v domovech pro seniory včetně Centra sociálních služeb Staroměstská jsou zrušeny. 

Jeslová zařízení nemají žádná provozní omezení. V azylových zařízeních je zákaz návštěv od 10. března 2020. 

Uzavřeny jsou rovněž dva z nejnavštěvovanějších klubů pro seniory. Jde o klub v Komunitním centru na sídlišti 
Máj a klub v ulici Roháče z Dubé. Uzavřeny jsou již od pátku 6. března 2020. 

Aktuální informace o vývoji situace v městě, dalších přijatých opatřeních a sdělení veřejnosti budou průběžně 

zveřejňovány na webu města www.c-budejovice.cz a sociálních sítích. Informace budou rovněž šířeny 
prostřednictvím vozů MHD a varovný informačního systému (VISO). 

 

http://www.c-budejovice.cz/

