
Informace k zahájení provozu mateřské školy od 12. dubna 2021 

 

Mateřská škola bude otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

v neměnných skupinách nejvýše do 15 dětí. Děti budou rozděleny do tříd Koťátek a Sluníček.. 

Jmenný seznam bude vyvěšen na hlavních vstupních dveřích a na dveřích ŠJ, kde bude pro 

zachování homogenity využívána bývalá šatna Medvídků a zároveň přímý vstup do třídy 

v přízemí. 

Po celou dobu 1. fáze otevírání škol musí být zachována homogenita jednotlivých tříd.           

Týká se tedy také šaten, pobytů na školní zahradě a při venkovním vzdělávání. Děti budou 

v určené třídě bez ranního a odpoledního spojeni tříd od 6,30 do 16,00 hodin. 

Vstup osob do budovy prosíme omezit po nezbytně nutnou dobu a pouze na 1 osbu /dítě, 

používat dezinfekci rukou a zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd. 

 

MŠ mohou navštěvovat také děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 

• 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. 

 

Musí být doloženo potvrzením od zaměstnavatele 1. den nástupu dítěte do mateřské školy. 

 



Testování dětí  

dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze 

tehdy, pokud: 

• nemá příznaky onemocnění COVID-19, a podstoupil vyšetření prostřednictvím 

neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a 

prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

Testy jsou dětem poskytovány mateřskou školou zdarma . 

 

Testovat se nemusí dítě, které: 

• doloží , že prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj  

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od             

prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo   RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.  

• má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-   

2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly 

provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle podle aktuálně platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

 

Frekvence testování: 

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). 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy. 

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 

příchodu. 

 

Testování bude probíhat v MŠ:  

• ve stupní hala (max. 2 zákonní zástupci a dítě/děti) 

• v šatně bývalé třídy Medvídků - vstup do ŠJ (max. 1 zákonný zástupce a dítě/děti) 

 

Rodiče prosíme o vytvoření si dostatečné časové rezervy před příchodem do MŠ (cca 15 

minut pro vyčkání na výsledek testu + pořadí před nástupem na test).    

 

 

9. dubna 2021, Jana Chmelíková, ředitelka MŠ 


