
 

PRO RODIČE 

 

KDY A PRO KOHO SE OTEVŘOU MŠ? 

Od 12. dubna 2021 budou v provozu: 

 

✓ MŠ a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální MŠ) pro 

všechny děti. 

✓ MŠ při zdravotnickém zařízení, 

✓ MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být 

vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. 

 

V MŠ, školních družinách a školních klubech můžou být 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. 

 

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. 

 

 

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS? 

Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a 

prezenčnímu studiu.  



                                                                                                                                                               

Režim testování si zvolí naše mateřská škola podle svých možností (testovací dny pondělí a 

čtvrtek). Celý systém je navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil testování i bezpečnou 

výuku. 

 

CO TO ZNAMENÁ PRO VAŠE DĚTI? 

Vaše děti získají možnost vrátit se zpět bezpečně do škol za svými kamarády. 

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen 

chvíli času (rodiče odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). 

Proces testování bude probíhat dvakrát týdně.  

Vše je navrženo tak, aby organizace procesu testování byla naprosto bezproblémová, 

testování bylo bezpečné a bez zbytečných nepříjemností. Vše bylo dopředu vyzkoušeno ve 

vybraných školách a celý proces se osvědčil.  

 

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a 

školských zařízení od 12. dubna 

 

 

JAK  JE TO S NÁVŠTĚVOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE? 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se 

omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. 

 

 

JAK  A KDE  BUDEME TESTOVAT? 

Testujeme v testovací místnosti za dodržení těchto základních pravidel:                                                                                                                                                                                 

Pro děti je zajištěno místo k sezení a odkládací plocha (stoleček). Vždy je nutné dodržet mezi 

dětmi rozestupy alespoň 1,5 metru.   

Testovat se může v jakýchkoliv vhodných prostorách školy, kde je možné větrat. U nás se 

bude testovat v šatně učitelek. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v 

případě, že venkovní teplota bude v rozmezí 15 °C až 30 °C.  

Škola se postará o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí 

(ředitelka, učitelka, AP). V případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro 

testování. 

Testy dětí bude provádět zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo bude 

pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí bude souhlasit. 

 

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, 

který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla 

škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 



 

 V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna 

asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít 

souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

 

FREKVENCE TESTOVÁNÍ 

2x týdně (pondělí a čtvrtek). 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 školy. 

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

příchodu. 

 

 

KDO SE NEMUSÍ  TESTOVAT? 

Testovat se NEMUSÍ děti, které: 

✓ doloží potvrzení od lékaře (lékařská  zpráva nebo zpráva z laboratoře), že prodělaly 

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

✓ “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 

48 hodin. 

 

Pokud zákonný zástupce mateřské škole  toto potvrzení nedoloží, dítě se účastní 

testování dle harmonogramu. 

 

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK  POZITIVNÍ? 

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, škola vystaví dítěti potvrzení o 

pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu a předá zákonnému zástupci, 

který test prováděl. 

 

Zákonný zástupce si odvede ihned své dítě domů. Rodič dítěte je povinen telefonicky 

informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

 

ROUŠKY A RESPIRÁTORY 

Dětí v mateřské škole a dětské skupině  jsou bez roušky. 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor. 

 

 

  


