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Manuál otevření školy zpracovaný dle podmínek (provozních i personálních) školy 

 

Vážení rodiče, 

podle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství bude od 12. dubna zahájen 

opětovný provoz mateřské školy pouze pro předškoláky, kteří mají povinné předškolní 

vzdělávání. 

Na základě rozhodnutí vlády, jsme povinni provádět 2 x týdně neinvazivní testování, a to 

v pondělí a ve čtvrtek od 6.30 – 7.00 hod a přesně v 8.00 hod.  

V pondělí 12.4.2021 zákonní zástupci odevzdají učitelce mateřské školy vyplněný a podepsaný 

souhlas s asistencí u testování a telefonním číslem, na které budeme v případě pozitivity dítěte 

na Covid volat zákonným zástupcům, aby si pro dítě přišli. 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy. Nebude-li 

dítě přítomno v den termínu testování v mateřské škole, testování se provede v den jeho 

příchodu. 

O výsledku testování bude veden jednoduchý záznam: jméno dítěte, datum testování, výsledek 

testování. 

K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte budou mít přístup pouze pověření pracovníci 

školy. 

POZOR!!! K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky 

infekčního virového onemocnění. Pokud takovéto příznaky má, nemělo by vůbec 

v současné době do školy docházet!!! 

Pokud Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů 

od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, přineste prosím potvrzení. Pokud je škole 

nepředložíte, tak se účastní dítě testování dle harmonogramu školy. 

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování 

bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou 

potřebovat. Video najdete na tomto odkaze: 

https://www.televizeseznam.cz/video/domaci-9257/covid-test-pro-skolaky-

64134552 

 

Při testování dětí je možná i přímá účast rodičů na testování, tuto variantu ale nedoporučujeme, 

věříme, že samotné testování zvládnou naši pedagogičtí pracovníci citlivě a bez problémů. 
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Upozorňujeme rodiče, že v případě jejich přímé účasti na testování a při zjištění pozitivního 

testu u některého z přítomných dětí se i na ně budou vztahovat následná restriktivní opatření 

v podobě dalšího testování, případné karantény apod. 
 

Pokud bude mít dítě pozitivní test, mateřská škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. 

Zákonný zástupce dítěte následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-

žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je 

dítě, pozitivní, bude následně v domácí izolaci. 

 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině jiný, než první den vzdělávání v daném týdnu, 

všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu při vzdělávání během některého z 

předchozích 2 dnů, musí vyzvednout zákonný zástupce. 

 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 

sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Mateřská 

škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, neúčastní prezenčního 

vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, mateřská škola bude absenci evidovat jako 

omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, distanční způsob 

vzdělávání podle zákona. Mateřská škola bude všem nepřítomným dětem, zasílat pracovní listy 

a týdenní plány. 

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Při cestě do školy a ze školy se na děti a rodiče (doprovod) vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

• Zákonní zástupci nebudou mít povolen vstup do budovy základní ani mateřské 

školy. Děti předají učitelce u hlavního vchodu do ZŠ, a to v čase 6.30 – 7.00 h, poté 

bude vchod pro děti z MŠ uzavřen. Vstup je povolen pouze při prvním testování. Další 

příchod je možný přesně v 8.00. hod. Vyzvedávání dětí bude probíhat u téhož vchodu. 

Děti, které půjdou po obědě, bude možné vyzvedávat v rozmezí 12:30 – 12:45 h.  

• Před vstupem do MŠ proběhne ranní kontrola (měření teploty, kontrola zdravotního 

stavu–rýma, zánět spojivek, kašel a další). Pokud Vaše dítě trpí alergií na jarní pyly, 

nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme Vás tedy, abyste dítě 

s akutními alergickými příznaky nechali raději doma. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Děti mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
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• Každé dítě bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Roušku dítěti podepište. 

• Dítě má z domova naučené základní hygienické návyky a je schopno dodržovat 

stanovená hygienická pravidla v mateřské škole, jejichž dodržování kontrolují 

učitelky a ostatní zaměstnanci mateřské školy.  

• Ve třídě bude omezen přístup k hračkám. Využívány budou pouze ty, které lze 

dezinfikovat a pravidelně omývat. 

• Děti si nesmí nosit z domova žádné hračky, plyšáky ani jiné předměty. 

• Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat na zahradě MŠ. Dejte dětem 

dostatek vhodného oblečení i gumáky. 

• Jakmile začne dítě plnit povinné předškolní vzdělávání prezenčním způsobem, přinesou 

zákonní zástupci třídní učitelce pracovní listy, obrázky a jiné listinné výstupy, zbylé 

výstupy budou ověřeny individuálním rozhovorem s dítětem.   

 

INFORMACE: 

Úplata: Po dobu uzavření MŠ se úplata nehradí. 

Školní jídelna: 

Rodiče předškolních dětí, které 12.4. nenastoupí, jsou povinni odhlásit stravování dítěte 

nejpozději 9. 4.  do 13.00 hodin.  Ostatním dětem bude strava odhlášena automaticky.  

Odhlášení obědů: na tel.: 722 199 671 nebo email: sekretariat.zsbol@gmail.com 

 

 

V Boleradicích dne 7. 4. 2021                             Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy 
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