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Vážení rodiče, 

od pondělí 12. 4. 2021 je plánováno otevření mateřské školy.  

Mimořádným opatřením MZDR ČJ. 14600/2021 se toto týká pouze dětí, na které se vztahuje povinné 

předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. 

Děti nemusí ve školce v době výuky ve třídě nosit roušky/respirátor. 

Podmínkou je však pravidelné testování. Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou 

funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který 

zvyšuje jejich účinnost. 

Vstup do budovy je povolen pouze bez příznaků Covidu. Dítě musí mít roušku, zákonný zástupce 

respirátor.  

Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy 2krát týdně tzv. samoodběrem, u kterého není 

nutná asistence zdravotnického personálu.  V případě testování dětí v mateřské škole proběhne testování ve 

vyhrazeném prostoru školky. U testování bude vždy přítomen zákonný zástupce dítěte, který bude i k 

výkonu a průběhu testu pověřen. 

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, 

škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti 

distanční způsob vzdělávání dle zákona. 

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. 

Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.  

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-

CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky 

onemocnění COVID-19. 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v 

rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a 

karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle 

harmonogramu školy.  

Harmonogram testování bude nastaven na první den nástupu po víkendu, druhý test se uskuteční do 2, max.3 

dnů od prvního testu ze začátku daného týdne. 

Organizační zajištění: 

• Testování bude probíhat u schodiště v přízemí.  

• Vstup na testovací místo má jeden dospělý a jedno dítě. 

• Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 –30 °C), lze využít testování i ve venkovních 

prostorách. 

• Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru. 

• Je nutné tudíž počítat s množstvím prováděných testů a následnou časovou prodlevou. Prosíme, 

přizpůsobte tomu docházku do školky. 
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• V případě testování dětí s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální 

míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí, kteří nejsou součástí testované 

skupiny.  

• V místnosti určené k testování je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem. 

• Všichni přítomní mají po celou dobu testování ve škole nasazený respirátor/děti roušku, vyjma 

krátkého intervalu konání samoodběru a dodržují všechna hygienická opatření.  

• Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice. 

• Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 

• Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a řídí se následujícími pokyny: 

o Zákonný zástupce rozbalí test a dostane unikátní číslo testu. 

o Zákonný zástupce vyjme test a připraví jej na stůl. 

o Test očísluje pracovník MŠ. 

o Zákonný zástupce provede dítěti výtěr z nosu a vloží jej do testu. 

o Test rodič předá pracovnici MŠ, odchází s dítětem ven a čeká 15 minut na vyhodnocení 

testu.  

o Po uplynutí 15 minut zkontroluje pracovník MŠ test a oznámí, které číslo testu může jít do 

školky a které musí odejít k lékaři a na další testy. Zároveň dohlížející osoba vede seznam 

testovaných osob v elektronické nebo papírové formě, dohlíží na organizaci a průběh 

testování. 

o Následuje desinfekce stolu. 

o Přistupuje další dítě k testování. 

Vyhodnocení testu:   

 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. 

Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce, pokud není rozhodnuto jinak. Viz “Výsledky a 

následní kroky“. Potvrzení o negativním testu předá zákonný zástupce třídní učitelce při 

předávání dítěte do třídy. 

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou 

odchází ze školky. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se pozitivně 

testovaný mohl dotknout (*).  

 Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí 

vykonat nový test. 

*Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že byl 

pozitivně testován. Zákonný zástupce dítěte je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele 

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

dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 

elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního 

konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství 

pro děti a dorost. 

Nadále platí, že při prokázaném pozitivním testu PCR testem na Covid-19 (kontaktní osoba) jsou všichni, kteří 

byli s danou osobou v kontaktu trasováni a bude muset být u nich nařízena karanténa a PCR test – to už ale bylo 

před uzavřením školky. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení 

Jana Stará 


