
PODMÍNKY PROVOZU OD 12. 4. 2021 

 

Do mateřské školy od 12. 4. 2021 budou docházet: 

 Logopedické třídy – všechny děti bez omezení věku nebo pracovní profese rodičů. 

 Běžná třída: 

o Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné ve skupině max. 15 dětí 

o Děti zaměstnanců těchto vybraných profesí: 

 zdravotničtí pracovníci, poskytovatelé zdravotních služeb 

 pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá 

nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

 pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů 

 příslušníci ozbrojených sil 

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 

 zaměstnanci uvedeni 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 

 

Testování:  

 2x týdně, děti + zaměstnanci 

 V pondělí a ve čtvrtek. Dítě, které se v testovací dny do mateřské školy nedostaví, bude 

testováno první den nástupu. 

 V případě, že nový pracovní týden nezačíná pondělkem, bude testování provedeno v první 

pracovní den v týdnu.  

 K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění. 

 Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na 

prezenčním vzdělávání. 

 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 nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky 

v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 



 Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy a předloží 

potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou. Toto potvrzení nesmí být starší 

než 48 hodin. 

Organizace testování: 

 Ve vstupním vestibulu, zákonný zástupce dítěte zazvoní na učitelku a před učitelkou, případně 

zaměstnancem a podle jejich instrukcí, provede stěr a vyhodnocení testu.  

 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, vyjma 

krátkého intervalu, kdy je testovanému dítěti vykonáván odběr. 

 Do šatny bude zákonný zástupce s dítětem vpuštěn po té, kdy bude jasné, že je test negativní.  

 V případě pozitivního testu bezodkladně dítě v doprovodu zákonného zástupce odchází 

z vestibulu ven. Pozitivní test v MŠ rodič nahlásí dětskému lékaři, se kterým zkonzultuje další 

postup. 

 V případě, že ve vestibulu nebude možno dodržet dvoumetrové rozestupy, zákonní zástupci 

vyčkají venku na vyzvání ke vstupu. 

 Učitelka si zaznamená datum se jménem dítěte a záznamem o výsledku testu. 

 

Hygienická pravidla: 

 Desinfekce rukou při vstupu do budovy, mytí rukou při vstupu ze šatny do umývárny 

 Častější mytí rukou a dezinfekce rukou dle potřeby 

 Pravidelná dezinfekce klik, vypínačů, klávesnice, myši, stolů, židliček, povrchů  

 Dezinfekce hraček parním čističem 

 Ošetření vzduchu germicidní lampou 

 Větrání každých 30 minut – učitelky 

 Důkladné větrání všemi okny při přípravě lehátek ke spánku, okna zavírají učitelky při příchodu 

do třídy 
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