
Provoz MŠ od 12.4.2021 

 

 
 

Do mateřské školy mohou od 12. 4. 2021 nastoupit pouze děti narozené do 31. 8. 2015 

(„předškoláci“) a děti mladší - rodičů z těchto profesí: 

 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo 

 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

 příslušníci ozbrojených sil, 

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Všechny děti se budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat neinvazními antigenními testy – 

konkrétně testy SINGCELEAN. Použití jiných antigenních testů -  přinesených z domu, není 

v tuto chvíli možné.  

 

Výjimku z testování má:  

 Dítě s „oficiálním“ potvrzením o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, které není 

starší více než dva dny  

 Dítě, které prodělalo onemocnění COVID-19, byl v izolaci minimálně po dobu dle nařízení 

vlády a doloží lékařským potvrzením termín prvního pozitivního PCR testu. Po dobu 90 dní od 

tohoto testu nemusí být dítě ve škole testováno.  

 Dítě, které doloží certifikát o ukončeném očkování proti COVID-19. Za 14 dní po naočkování 

poslední dávkou se nemusí dítě ve škole testovat 

 

Odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu testování:  

Testování žáků - YouTube  

U testování bude přítomen vždy zákonný zástupce (bude provádět testování). Děti, které se 

nebudou účastnit povinného vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budou omluveny a 

nemají nárok na poskytování distančního vzdělávání (přesto budeme dále nabízet dětem náměty 

na činnost). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


 

Zakazuje se vstup třetích osob do budovy MŠ, vyjma nezbytně nutných případů (např. 

přítomnost zákonného zástupce dítěte při testování). V pondělí a čtvrtek můžete s dětmi do třídy 

Koťátek (která bude sloužit jako testovací místnost). Po otestování dětí, budete vyzváni počkat 

na výsledek venku – omezení kontaktu třetích osob v MŠ. Dítě bude čekat ve třídě. Teprve poté, 

co bude výsledek testu negativní, přijde si pro něj učitelka z dané třídy. Rodičům bude výsledek 

testu sdělen před budovou MŠ. Prosíme o dodržování opatření i před budovou MŠ. Na výsledek 

testu budete čekat 15min. Počítejte tedy s dostatečnou časovou rezervou, při přivádění dětí. 

 

V případě negativního výsledku testu je dítěti umožněno prezenční vzdělávání. V případě 

pozitivního pondělního testu, jde dítě domů se svým zákonným zástupcem. Povinnost 

zákonného zástupce je informovat o výsledku testu lékaře, ten má povinnost vypsat 

elektronickou žádanku na kontrolní PCR test. Ostatní „negativní“ děti pokračují v prezenčním 

vzdělávání. V případě pozitivního  čtvrtečního výsledku testu, jde dítě domů se svým 

zákonným zástupcem. Všechny ostatní děti, které byly ve styku s pozitivním dítětem v 

předchozích dvou dnech, odchází také v doprovodu zákonných zástupců domů do izolace a 

čekají na výsledek kontrolního PCR testu tohoto dítěte. V případě, že PCR test vyjde negativně, 

všichni se vrací do školy. V případě, že vyjde pozitivně, rozhodne o izolaci, či karanténě krajská 

hygienická stanice.  

V případě pozitivního testu u zaměstnance MŠ, jdou do izolace všechny děti, se kterými byl 

zaměstnanec v kontaktu ve dvou předchozích dnech. 

 

Všichni kdo vstupují do budovy MŠ, musí mít respirátor. Děti, které do MŠ dochází, 

respirátor, roušku ani jinou ochranu úst mít nemusí.  

 

Ve dny, kdy dítě nebude testováno (při pravidelné docházce tedy úterý, středa a pátek), zvoňte 

na kmenovou třídu dítěte. Zaměstnanec MŠ si od Vás dítě přebere mezi dveřmi, stejně tak při 

každodenním vyzvedávání dětí (nebudete přítomni v šatně). Po převzetí dítěte opusťte prosím 

co nejrychleji areál MŠ (neshlukujte se na zahradě). 

 

Provoz MŠ bude zajištěn pouze na hlavní budově a to ve třídě Sluníček a Kuřátek (děti ze 

třídy Včeliček budou rozděleny do těchto dvou tříd – dvě třídy po 15ti dětech, které se 

v průběhu dne nebudou spojovat.  

 

Mimo areál MŠ musí mít děti roušky. Budeme proto trávit čas převážně na zahradě MŠ. 

Počítejte prosím tedy s vhodným oblečením a obuví (rosa, apod.). Budeme trávit hodně času 

venku. Pro jistotu ale dejte dětem 2ks jednorázových roušek do sáčku a nechejte ve skříňce. 

 

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby v případě níže popsaných projevů, nám dítě do školky 

vůbec nevodili. Pokud se projeví některý z těchto projevů, stejně bude posláno domů!!! 

 zvýšená tělesná teplota  suchý kašel  dušnost  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti 

břicha, průjem)  ztráta chuti a čichu  bolest v krku  bolest svalů a kloubů  rýma / ucpaný 

nos 

V Lednici dne 8.4.2021    Mgr. Simona Kratochvílová – ředitelka MŠ 


