
Od 12. 4. 2021 se obnovuje provoz mateřské školy pro děti plnící povinnou předškolní docházku 

a děti, jejichž zákonní zástupci jsou součástí IZS. 

Provoz mateřské školy je jako obvykle od 6:30 do 16:30. Děti budou rozděleny do dvou tříd 

a zůstávají po celou dobu pobytu v MŠ v homogenních skupinách, které se na žádné činnosti 

neslučují. Sourozenci zůstávají ve společné skupině. 

Děti, vykazující infekční onemocnění, nebudou do mateřské školy přijaty. Jedná-li se o chronické 

onemocnění např. alergická rýma, je nutné doložit lékařské potvrzení. 

Po celou dobu pobytu bude probíhat časté větrání tříd a zvýšený úklid společných prostor.  

Velká část pobytu dítěte v MŠ by se měla odehrávat ve venkovním prostředí. Volte pro děti vhodné 

oblečení a doporučujeme také dávat dětem s sebou uzavíratelnou plastovou láhev s pitím. 

Vstup do školy je rodičům umožněn pouze s respirátorem. Děti mít roušku nemusí. 

Pobyt v mateřské škole je podmíněn podstoupením antigenního testování dvakrát týdně. Je nutné 

proto počítat při předávání dítěte s větší časovou rezervou! 

Při nedodržení těchto podmínek se dítě neúčastní prezenčního předškolního vzdělávání a bude se 

částečně vzdělávat distančně (možnost individuální konzultace, předání materiálů). Absence bude 

evidována jako omluvená. Účast na individuální konzultaci není podmíněna antigenním testem. 

Rodiče nemají nárok na ošetřovné. 

Po vstupu do MŠ je nutné použít dezinfekci rukou a odebrat se na určené místo k testování. 

Testování  

• probíhá v určených prostorách školy 

• děti se testují za pomoci zák. zástupců nebo osob jimi pověřených (nutný písemný souhlas) a 

za dohledu zaměstnance školy 

• u testování jsou zajištěny nezbytné hygienické podmínky (větrání, dezinfekce, atd.)  

• testuje se neinvazivními antigenními testy 2 x týdně (pondělí, čtvrtek),  nebo neinvazivním 

PCR testem 1 x týdně (čtvrtek) - plánujeme 

• nepřítomné dítě si provede test v jiný den hned po příchodu do školy 

• testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19,  a zároveň 
neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu – nutno doložit lékařské 
potvrzení 

• testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního 
POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin 

• v případě pozitivního testu bude kontaktován zák. zástupce a bude informován o dalším 
postupu 

 

Přeji nám všem, abychom tuto situaci společnými silami co nejlépe zvládli. 

                                                                                                                            Kateřina Malíková 


