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Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

 

 

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,  

 

obracím se Vás jako na zřizovatele základních a mateřských škol a školských zařízení. Chci Vás 

touto cestou informovat o některých doporučeních, které vzešly ze včerejšího společného jednání 

Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Bezpečnostní rady statutárního města Ostravy. Tato 

doporučení se týkají zejména eliminace hrozeb způsobených koronavirem, jenž je příčinou choroby 

Covid-19. 

 Jsou to tato doporučení: 

1. Zajistit cestou škol bezodkladnou informovanost rodičů nebo jiných zákonných zástupců  

o tom, že z důvodu eliminace možné nákazy je nezbytné, aby děti, které pobývaly v Itálii 

(popř. Jižní Koreji nebo Číně) nechali doma v karanténě po dobu 14 dnů. Návrat z těchto 

oblastí je zapotřebí ohlásit Krajské hygienické stanici v Ostravě na tísňovou linku 112  

a s jejich odbornými pracovníky konzultovat další postup. V opačném případě hrozí 

rozšíření nákazy do školy. Pokud již dítě do školy přišlo, je potřeba postupovat obdobně. 

2. Neplánovat či zrušit jakékoliv aktivity v místech s výskytem koronaviru, a pokud je to 

možné, nevyjíždět do zahraničí. 

3. Nenavštěvovat místa s větším výskytem osob (divadelní představení, kina, výstavy, 

sportovní a kulturní akce). Akce, kde se děti stýkají v rámci školy, není třeba omezovat 

(tělocvičny, jídelny apod.).  

4. Dbát zvýšenou měrou na hygienu a dezinfikovat prostory školy. 

5. V případě jakýchkoliv podezření na výskyt nemoci Covid-19 či jiné problémy s ní spojené, 

věc konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí a oznámit zřizovateli. 

Zároveň Vás chci požádat, abyste podezření na výskyt této nemoci či jiné události s ní spojené, ke 

které došlo ve Vašem městském obvodu nebo obci, oznámili odboru kanceláře primátora, oddělení 

krizového řízení, Mgr. Renému Dočekalovi – tel. č. 602438378 nebo na mail rdocekal@ostrava.cz. 

Důvodem této žádosti je možnost rychlé reakce na vznikající mimořádnou událost či krizový stav. 

 

 

 

   

   
 Starostové městských obvodů SMO 

 
 

   
 Starostové obcí a měst na území ORP Ostrava  
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/125077/20/KP/Voz 
Sp. zn.:  

  
Vyřizuje: Mgr. René Dočekal 
Telefon: +420 599 442 442 
E-mail: rdocekal@ostrava.cz 
  

Datum: 2020-03-03 
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Berte, prosím, tato opatření jako preventivní. V tuto chvíli není potřeba vyhlašovat tzv. „chřipkové 

prázdniny“. Naší snahou je věc řešit racionálně s ohledem na současný stav rizika a nepřispívat 

k panice. 

Děkuji Vám za pochopení a věřím, že tuto situaci zvládneme v  nejkratším možném čase.  

O případných změnách budete informováni.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
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