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 Všechny zájmové kluby zřízené 

MČ Praha-Libuš 

 

Váš dopis značky/ze dne       Naše č.j.     Vyřizuje                                                         Praha-Libuš    

      688/2020    Ing. Fruncová Vlčková                       26. 2. 2020 

                                 fruncova@praha-libus.cz, Mob.: 731 610 451 

Věc: Žádost o součinnost pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a zájmových 

Klubů zřízených MČ Praha-Libuš, dospělých, rodičů a dětí je navštěvujících při prevenci 

šíření koronaviru - pro všechny školy 

Vážení,  

 obracím se na Vás s hlubokým přesvědčením o Vaší odpovědnosti ke svým rodinám, 

ale rovněž k ostatním členům místní komunity na MČ Praha-Libuš v době, kdy se objevují případy 

vlivem koronaviru onemocnělých, ale i uzdravených osob i na území více evropských států, 

do kterých vás mohou zavést prázdniny nebo kam jste museli odjet za prací.  

 V první etapě šíření viru po státech jihovýchodní Asie byli skrze ředitele škol 

požádáni ti z Vás, kteří tímto směrem cestovali, aby dodrželi dobrovolnou domácí karanténu 

po dobu 14 dní a ředitelé škol byli požádáni tuto absenci omluvit. Podle zpráv ze samotných škol 

se to týkalo naprostého minima z Vás v počtu jednotlivců a všichni naprosto bezproblémově 

spolupracovali.  

 Nyní je třeba rozšířit okruh míst, která se jeví jako riziková. Po jejich navštívení 

bychom Vás chtěli požádat, abyste dodrželi 14 dnů dobrovolnou domácí karanténu. O tomto 

opatření prosím informujte ředitelku/ředitele mateřské/základní školy, kterou Vaše dítě navštěvuje 

během prvních dvou dnů karantény telefonicky a písemně mailem. Ředitelky a ředitele škol žádám 

o spolupráci při omluvení zameškaných hodin z důvodu domácí karantény dětí. O stejné si dovolím 

požádat i všechny zaměstnance a pravidelné návštěvníky těchto škol a městskou částí zřízených 

klubů. Bude-li třeba, jsem vedoucím pracovníkům těchto organizací a klubů k dispozici 

pro konzultaci. Prosím obracejte se proto přímo na ně.  

 Kromě situace zmíněné výše se nacházíme v období běžného chřipkového období. 

Proto všechny požádám o běžné věci, které můžeme všichni udělat doma a v práci a pomáhají 

v tomto období neonemocnět. Jedná se o zvýšenou míru úklidu, použití účinnějších prostředků, 

zvýšenou mírou větrání vnitřních prostor, zvýšenou hygienou rukou a především podporováním své 

přirozené imunity každého z nás zdravým jídlem obsahujícím čerstvou zeleninu a ovoce, dostatkem 

tekutin během dne, čerstvým vzduchem, pohybem a dostatkem klidu a spánku. Je možné podpořit 

čistotu prostředí tradičními přírodními surovinami, které znáte. Pro čistotu vzduchu (rozmarýnové 

větvičky, eukalyptový olej aj.), některé suroviny lze přidávat do jídla (rozmarýn, citron aj.), 

některými se lze potírat (rozmarýnový krém aj.).     
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 Ze stejného důvodu, ze kterého věřím, že tato opatření budou chápána jako důležitá 

prevence, věřím, že bude možné se vzájemně v místní různorodé komunitě stále stýkat a jednat 

spolu s respektem jeden k druhému a v rámci pravidel slušného chování.  

 Předem bych si dovolila upozornit na to, že tímto žádám ředitele všech škol, 

zaměstnance škol, děti a rodiče, aby proti případným projevům šikany spojených s tématem šíření 

koronaviru zasáhli velmi nekompromisně a exemplárně a nebáli se tento problém označit a nahlásit 

ředitelům školy nebo přímo mně.  

 

Předem Vám děkuji za pochopení všech výše uvedených opatření.  

 

S pozdravem  

 

 

                   Ing. Šárka Fruncová Vlčková 

                                                                                              vedoucí odboru správního a školství  

                                                                                                           ÚMČ Praha-Libuš        

 

 

Přílohy:   

 

1. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy k preventivním opatřením v době šíření 

koronaviru ze dne 30. 1. 2020 

 

2. Informace o koronaviru a doporučení Hl. m. Prahy z ledna 2020   
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