
INFORMACE A OPATŘENÍ PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 12.4.2021 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné při docházce Vašeho dítěte do MŠ dodržovat 
opatření k zamezení šíření nákazy a tím chránit Vás, děti i personál MŠ.  Organizace vzdělávání v 
mateřské škole se řídí manuálem vydaným MŠMT dne 6. 4. 2021 Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. 
 
1. Provoz MŠ 

MŠ obnoví svůj provoz 12. 4. 2021 v nezměněném čase tj. od 6,00 – 16,30 hodin. Předškolní vzdělávání 
je určeno dětem, které plní povinnou předškolní docházku. Přítomnost těchto dětí je umožněna pouze 
tehdy, pokud nevykazují známky onemocnění a podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazního 
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (dle mimořádného opatření 
MZDR ze dne 6.4.2021). 
Děti budou rozděleny do skupin – jedna skupina ve třídě Beruška, druhá ve třídě Sluníčko. 
V těchto třídách se budou děti scházet i rozcházet od 6,00 – 16,30 hod. 
 
2. Testování 

Testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek při příchodu dítěte do MŠ v každé třídě zvlášť ve 
vstupní hale třídy. Vstup do třídy bude dítěti umožněn až po negativním vyhodnocení testu.  
 
Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a výsledky jsou do 15 minut. 
Doprovod s dítětem vyčká na výsledek testu ve vstupní hale třídy, výsledek testu předloží vyučující MŠ 
vykonávající dohled při testování. Nechejte si prosím rezervu min. 20 minut pro zdržení, děti se budou 
testovat postupně. 
V případě testování dětí v MŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným 
zástupcem dítěte či jinou osobou (tato osoba pak musí mít písemné pověření od zákonného zástupce 
dítěte a zároveň s touto asistencí souhlasit). Bez tohoto pověření nebude dítě jinou osobou 
testováno.  
VZOR: 
 

Pověření k provedení testu 
Pověřuji osobu jméno:…… příjmení ……………k provedení antigenního testu u dítěte……..…………. 
Podpis zákonného zástupce dítěte:………………   Datum………………………………….. 

 
Testování ve školách je jen pro bezpříznakové děti. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce 
příznaky onemocnění, měl by zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře. 
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. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena. 
 
Testování se neprovede u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR  
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 
14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní. 
 
Testování se také neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 
2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 
 



Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů, při kterém není nutná asistence 
zdravotnického personálu.   
Způsob odběru můžete shlédnout na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
 
Pokud se u dítěte testem prokáže pozitivita na COVID – 19, bude zákonný zástupce vyzván, aby dítě z 
MŠ odvedl a kontaktoval dětského lékaře. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční 
výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. 
Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro 
děti a dorost. 
Pokud dítě nebude v termínu testování ve škole přítomno, podstoupí test bezprostředně při svém 
návratu zpět do MŠ. 
 

3. Ochrana dýchacích cest 

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 

(respirátorem). 

Děti nemusí používat ochranné prostředky. Prosíme, dejte dětem do šatny chirurgickou roušku, pro 

případ opuštění areálu mateřské školy. 

 

 

4. Pohyb třetích osob 

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců školy) je možný pouze v nezbytně nutných případech s 
tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách MŠ. (1 dítě = 1 doprovod) 
 
 
5.  Bezpečné prostředí 

MŠ zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, pravidelné větrání prostor, nevpouští do budovy nemocné 
osoby a dbá na dodržování hygienických pravidel v souladu s pokyny stanovenými ministerstvem 
zdravotnictví. V případě pěkného počasí budeme trávit čas na školní zahradě. 
 
 
6. Stravování 

Od pondělí 12. 4. je všem předškolním dětem přihlášena strava. V případě absence dítěte, si rodič 
odhlásí stravu sám v souladu s provozním řádem ŠJ. 
Způsob odhlašování: 1) e-strava 

                                      2) na email: kucerova@zsrepiste.cz 
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