
Vážení  rodiče, 

Od pondělí  12.4.2021 se  mateřská škola otevře pouze pro  níže uvedené děti. Věnujte prosím 

pozornost všem informacím obsaženým v tomto dokumentu. V případě dotazů nás kontaktujte na 

školním e-mailu nebo telefonicky v čase od 6.00 do 15.00 hodin. 

1.děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné  

2. pro děti IZS ve věku od 2 do 5 let , kterým je na základě mimořádného opatření MZd umožněna   

osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání . 

Na děti ISZ se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická 

škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

• příslušníci ozbrojených sil, 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

• zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele! 

PROVOZ MŠ 

Vzdělávání bude na všech třídách v mateřské škole, v  neměnných skupinách do počtu max.15 dětí. 

Děti budou  umístěny do tříd tak, jak je běžně navštěvují. 

Provoz MŠ zůstává nezměněn. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je vhodné, aby děti 

v mateřské škole pobývaly pouze nezbytně nutnou dobu. 

Aktualizujte kontakty./ např. změna telefonního čísla, atd./ 

Upozorňujeme, že děti ani jiné osoby vykazující známky infekčního onemocnění nemohou vstoupit 

do školy. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Vstup zákonným zástupcům do budovy bude umožněn pouze při testování  dětí.  V ostatních 

případech budou děti přebírány a předávány u vstupu do budovy. 



Oblečte děti do věcí, ve kterých mohou zůstat celý den ve škole. Do tašky či batůžku jim dejte 

náhradní věci, pyžamo a věci na zahradu/ dle aktuálního počasí/. 

Děti nemusí  mít roušky. 

TESTOVÁNÍ 

Podmínkou pro účast na docházce v mš je negativní antigenní test, který bude proveden vždy v 

pondělí a ve čtvrtek při příchodu dítěte do školy, proto je potřeba, aby jste si vyhradili dostatek času 

na čekání na testování a na testování samotné. / test minimálně 15 minut/. Bude probíhat 

v tělocvičně školy. U dětí tohoto věku je vhodné, aby testování probíhalo za asistence rodiče či 

zákonným zástupcem písemně pověřené osoby. 

Dítě, jehož zákonný zástupce odmítne testování, nebude vpuštěno do školy. 

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 

onemocnění COVID-19.Toto je potřeba doložit kopií potvrzení z odběrového místa. 

Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v 

rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 

izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 

výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak 

se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Testování bude probíhat testy Sing Clean GOODTEST- instruktážní video 

Dítě s pozitivním testem rovnou odchází ze školy se zákonným zástupcem.  Škola vydá pozitivně 

testovanému dítěti potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen ihned 

informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. O 

výsledku RT-PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně telefonicky informovat školu . Je-li 

tento test negativní, dítě může nastoupit k docházce do mš  a dokládá potvrzení z odběrového místa 

o tomto testu. Je-li tento test pozitivní, dítě se může vrátit k docházce do mš buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení 

izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 

praktického lékařství pro děti a dorost. 

 

Chápeme, že tato opatření jsou náročná, ale doufáme, že je společně zvládneme. 

                                                                                                              Kolektiv MŠ 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

