
Otevírání MŠ a další důležité informace 

KDY A PRO KOHO SE OTEVŘE NAŠE ŠKOLKA? 

Od 12. dubna 2021 bude v provozu naše školka každý den od 7:00 do 18:00 (bez večeří a nočního 

provozu). Pokud víte že dítě nepřijde do MŠ, prosím zavolejte v daný den do 8:00 a omluvte jeho 

nepřítomnost. 

 Pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 Pro děti IZS ve věku od 2 do 5 let jejichž zákonní zástupci jsou (prosíme o doložení potvrzení ze 

zaměstnání nebo jiný doklad potvrzující pracovní poměr).  

 

 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. 

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být 

zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V 

obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.  

JAK TO BUDE PROBÍHAT? 

Ráno prosím přicházejte s dětmi do 8:00. Vaše první kroky budou směřovat do tělocvičny kde proběhne 

testování. Rodiče budou přítomni u testování a vyčkají na výsledek testu. Prosíme pouze jeden zákonný 

zástupce u testování. Testování budou provádět sami děti s dopomocí rodičů (nejde tedy o poskytování 

zdravotních služeb ze strany zaměstnanců školy). Dohlížející osoby kontrolují správnost provedení 

samoodběru. Rodiče po vyhodnocení testu, dítě odvedou do šatny, převléknou a předají učitelce. 

Prosím zdržujte se v šatnách jen krátce a neshlukujte se.  

Testovat se bude 2x týdně.  

První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a 

mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny 

(tzn. druhý test ve čtvrtek). 

Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Dále pokračuje dle rozvrhu s ostatními.  

 

 

 



Testovat se NEMUSÍ děti, které: 

 doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, 

 testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo 

negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 h) a které zároveň nemají příznaky 

onemocnění COVID -19.  

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodů neúčasti na testování, škola bude absenci 

evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnosti zajistit distanční způsob 

vzdělávání.  

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ? 

Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a 

dorost. 

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku 

k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření 

podrobit. 

 

POZITIVNÍ DÍTĚ: 

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před 

provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte 

povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě 

RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě 

pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.   

 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE 

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny 

po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy 

výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.  

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-

PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu. 

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde. 

 

KDE NAJDU BLIŽŠÍ INFORMACE? 

Informace o testování ve školách najdete podrobně na stránkách testovani.edu.cz.  

 

https://testovani.edu.cz/

