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PSČ 563 01

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021 do odvolání.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fáze rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4.2021:
 v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání



dětem zaměstnanců vybraných profesí uvedených v Mimořádném opatření č.j.: MZDR
14600/2021-1/MIN/KAN a příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele
o způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR ze 6. dubna 2021 bylo vydáno:
 Mimořádné opatření č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
 dítěti, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní
přítomnost a který je dítětem mateřské školy se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil v mateřské škole preventivní antigenní testování, které se provádí s frekvencí 2x
týdně s tím, že první test se provede v pondělí ( nebo první den osobní přítomnosti dítěte
v mateřské škole). Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2
a maximálně 3 pracovní dny ( pondělí, čtvrtek). Test se provádí bezprostředně po příchodu do
mateřské školy.

Preventivní testování dětí dne 12.4.2021 bude probíhat v pomněnkové třídě mateřské školy
dle telefonicky dohodnutých časů se zákonnými zástupci dětí ze dne 9.4.2021.









dohodnutý čas dodržujte
testují se děti, které nemají příznaky infekčního virového nemocnění
všichni přítomni budou mít po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory,
vyjma krátkého intervalu, kdy testované dítě vykonává samoodběr
testování dětí bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce dítěte a pedagogické pracovnice mateřské
školy
před testováním, bude zákonný zástupce seznámen s výkladem nebo videem nebo manuálem
v případě positivního výsledku testu
◦ dítě se zákonným zástupcem musí opustit mateřskou školu
◦ zákonný zástupce je povinen informovat o positivním výsledku testu poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecného nebo praktického lékařství
◦ škola vystaví potvrzení o positivním výsledku dítěte
◦ osobní přítomnost na vzdělávání dítěte s positivním výsledkem bude umožněn po doložení
negativního výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo po
skončené povinné izolaci – doložené potvrzením poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství
◦ v případě, že má positivní výsledek preventivního antigenního testu dítě, které se vzdělávalo 2 dny
před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě-skupině s tímto
dítětem, neumožňuje se vzdělávání celé skupině do výsledku konfirmačního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2
▪ tato skupina dětí se může vrátit k prezenčnímu vzdělávání po doložení negativního
konfirmačního testu RT-PCR dítěte/dětí, které měly positivní výsledek preventivního
antigenního testu
děti s negativním výsledkem preventivního antigenního testu převedou zákonní zástupci do určené
třídy ke vzdělávání (o rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka mateřské školy)

Další testování dětí proběhne třetí pracovní den od předchozího testování.
Všichni zákonní zástupci budou seznámeni s těmito informacemi dne 12.4.2021 při testování dětí.
Informace jsou dále zveřejněny na web stránkách a šatnách mateřské školy.
Zveřejněno dne 11.4.2021

Romana Kolderová

Podpisy zákonných zástupců, kteří jsou přítomni u testování dětí dne 12.4.2021:

