
Provoz MŠ od 12.4.2021 
 
 
 

Vážení rodiče, 

k návratu dítěte do mateřské školy uvádím důležité informace, kterým prosím věnujte 

náležitou pozornost. Věřím, že společnými silami a kladným postojem k celé situaci 

usnadníme Vašemu dítěti zvládnout nové a nezvyklé situace spojené s aktuálními 

epidemiologickými nařízeními. 

1. Umístění dětí 

Od 12.4.2021 budou otevřeny třídy U Medvídka, U Myšky a U Sovičky. Děti ze třídy U 

Zajíčka budou navštěvovat třídu U Sovičky. (Pozn.: je možná úprava dle aktuálních 

podmínek, avšak musí být zachována homogenita skupin dětí.) 

2. Provoz tříd 

Všechny otevřené třídy budou mít provoz od 6.00 hodin do cca 16.15 (dle nahlášených 

časů docházky dětí). 

3. Povinnost testování dětí 

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízení je od 12.4.2021 školám a školským zařízením uložena 

povinnost testovat děti v mateřských školách 2x týdně Ag testy.  

a. K prezenčnímu vzdělávání bude přijato pouze dítě, které bude testováno 

(výjimky – viz níže). Dítě, které nebude testováno v MŠ a nebude spadat do 

žádné z výjimek se bude vzdělávat distančním způsobem. 

b. K testování budou používány pouze testy, které škola obdržela od MZd.  

c. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního 

virového onemocnění (viz příloha – Kontrolní seznam příznaků nemoci 

COVID-19, www školy). 

d. Tzv. samoodběr bude provádět zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená 

osoba v prostorách MŠ (viz Organizace testování dětí) za účasti 

zaměstnance školy. (Zákonný zástupce musí udělit písemný souhlas nebo 

pověření jiné osobě, která by samoodběr prováděla). 

e. Výjimky z testování v MŠ: 

i. Doložený negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin a 

je prokazatelně na jméno dítěte. Tento test stačí doložit 1x týdně. 

ii. Doložení plynutí 90denní lhůty od pozitivního testu na COVID-19 

(lékařské potvrzení). 

 

 



4. Organizace testování dětí 

K testování se dostavte minimálně 20 minut před dobou, kdy chcete dítě do MŠ umístit. 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud tyto dny dítě v MŠ nebude, 

bude testováno první den jeho nástupu a pak opět dle rozvrhu. (Např.: Pokud dítě 

nastoupí do MŠ ve středu, bude se testovat ve středu – v první den nástupu a pak ve 

čtvrtek – podle plánu). 

Testovací místnost (až do odvolání) bude třída U Zajíčka (oranžový pavilon, vchod ze 

zahrady – terasové dveře). Otevřena bude branka u zelené budovy.  

Test se provádí tzv. samoodběrem. Je nutné postup nastudovat prostřednictvím videa 

na webových stránkách školy.  

Samoodběrem provedete dítěti test, který zaměstnanci označí. Vy s dítětem vyčkáte 

na výsledek testu na zahradě školy nebo v autě apod. Není možné se zdržovat ve 

vnitřních prostorách školy. V případě pobytu na zahradě MŠ je nutné dodržovat 

hygienická nařízení (ochrana nosu a úst, vzdálenosti). 

Zaměstnanec školy Vám telefonicky oznámí výsledek testu. V případě, že je negativní, 

oznámí tuto skutečnost učitelce ve třídě a ta dítě může do vzdělávání přijmout.  

Pokud bude test pozitivní v pondělí, budete neprodleně kontaktovat dětského lékaře, 

který dítě vyšle na PCR test. Pokud bude negativní, dítě může nastoupit do MŠ 

s prokázáním negativního PCR testu. Do té doby do vzdělávání nemůže být přijato. 

Ostatní děti se mohou účastnit vzdělávání. 

Pokud bude test pozitivní ve čtvrtek, budete postupovat stejně jako v pondělí, avšak 

ostatní děti z dané třídy nemohou zůstat v MŠ. Jejich rodiče budou kontaktováni a 

jejich povinností je zajistit vyzvednutí dítěte v co nejkratší době a ponechání si ho doma 

až do výsledků PCR testu daného dítěte. V případě, že PCR test daného dítěte bude 

negativní, mohou všechny děti opět nastoupit do MŠ, v případě, že bude pozitivní, 

ředitelka školy nahlásí jména dětí KHS.  

 

Vážení rodiče, tato situace je pro všechny z nás nová. Přeji nám, ať vše zvládneme 

s klidem, nadhledem a dobrou náladou, což se odrazí ve spokojenosti a radosti dětí. 

😊 

 

Za celý kolektiv mateřské školy Stanislava Korcová. 


