
Vážení rodiče,  

 

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o organizaci 

návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021: 

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ: 

 

• Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání; 

• Dětí, jejichž rodiče pracují v IZS (nutné je doložit potvrzení od zaměstnavatele). 

 

VSTUP DO MŠ: 

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Příznaky infekčního onemocnění: 

• zvýšenou tělesnou teplotu 

• suchý kašel 

• dušnost 

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

• ztrátu chuti a čichu 

• bolest v krku 

• bolest svalů a kloubů 

• rýmu / ucpaný nos 

• bolest hlavy  

 

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. 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd. 

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY: 

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě 

pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě 

neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat 

jako omluvenou.  

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před 

zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem 

za asistence rodiče a přítomnosti pedagogického pracovníka MŠ. Na výsledky testu bude 

zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, 



že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ 

protáhnout.  

Testování se neprovádí u osob, 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 osoba prokazatelně doložit 

(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, 

atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19, je škola vždy 

povinna, postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 

opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE: 

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v zádveří hlavního vchodu 2x týdně 

v pondělí a ve čtvrtek (popř. v den bezprostředního příchodu dítěte do MŠ). 

Do prostor mateřské školy budou jednotlivě vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl 

zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.  

Testování bude probíhat v zádveří hlavního vchodu. Testování proběhne tak, že zákonný 

zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti 

i zaměstnance/, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká před hlavním vchodem na 

výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do šatny, kde ho převlékne a 

následně předá učitelce ve třídě. V žádném případě nenechávejte své děti venku samotné bez 

Vašeho dozoru.  

V případě pozitivního výsledku testu si dítě okamžitě odvádíte zpět domů. Následně bude muset 

dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen obratem sdělit mateřské škole.  

Testování dětí v MŠ bude probíhat v čase 6.15 do 7.45 hodin. ŽÁDÁDÁME O 

DODRŽENÍ ČASU PŘÍCHODU!!! 

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování. 

TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA NENÍ MOŽNÉ!  

Instruktážní video k testování testy LEPU: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s


S SEBOU DO MŠ: 

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy 

o: 

• batůžek s podepsanou lahví na pití alespoň 0,5l (pití děti dostanou v MŠ), 

• vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu, 

• dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku. 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 😊 


