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NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY
OD 12. 4. 2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Vychází z Manuálu MŠMT- Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021
vzhledem ke Covid-19 a Mimořádného opatření MZČR k testování dětí a žáků ve školách
a školských zařízeních vydaného dne 6. 4. 2021.
Zahájení prezenčního vzdělávání od 12. 4. 2021
1. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním
2. Pro děti zákonných zástupců zaměstnaných v IZS
Zákonní zástupci pracující v IZS musí v pondělí 12. 4. 2021 předložit ředitelce školy
potvrzení od zaměstnavatele, že jsou zaměstnancem některé
z vybraných profesí:





zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání 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 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.

Povinnost testování dětí na přítomnost Covid-19




Děti se budou 2x týdně testovat testovací sadou LEPU RAPID, vždy v pondělí a ve
čtvrtek, případně v den příchodu dítěte do MŠ po jeho nepřítomnosti a dále
s odstupem 2-3 dní.
Dítě i zákonný zástupce vstoupí v den testování do školky v roušce,
(zákonný zástupce s respirátorem). Teprve po negativním testu si může dítě roušku
odložit a může být bez roušky po celý den. Tento postup se bude opakovat při
každém testování!!















Testování bude probíhat ve staré budově, v šatně Berušek. Do budovy budou
vpuštěny nejvýše 3 děti + zákonný zástupce.
Prosíme o dodržování rozestupů 1,5 metru.
Test provede dítěti jeho zákonný zástupce formou samoodběru z poskytnutých
testovacích sad pod dohledem pověřené osoby.
v případě, že přivede dítě na testování jiná osoba, musí doložit plnou moc zákonného
zástupce pro provedení testu.
Na výsledek testu se čeká 15 minut, proto přijďte do školky s časovou rezervou.
Testování bude probíhat od 6.30 do 8.00 hodin.
Teprve po negativním výsledku testu se odeberete do šatny, kde se Vaše dítě
převlékne a poté odchází do třídy. Děti nemusí mít roušku a budou rozděleny do tříd
po 15 dětech. Prosíme nevstupovat do třídy!!!
Rodič je povinen mít po celou dobu přítomnosti v areálu MŠ správně nasazený
respirátor!
Pokud Vaše dítě prodělalo Covid-19 a je ve lhůtě do 90 dnů po pozitivním testu a
přinesete potvrzení od lékaře, nebude testované.
Jestliže Vaše dítě do mateřské školy nenastoupí, bude omlouvání probíhat stejně
jako při běžném provozu (Omluvný list dítěte). Distanční výuka v tomto případě
nebude probíhat, budeme zasílat pouze nabídku pracovních listů.
Třídy mohou být naplněny pouze do počtu 15 předškolních dětí. V případě nižšího
počtu může být třída doplněna dětmi IZS.
Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má příznaky onemocnění Covid-19 musí zůstat
doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního
onemocnění.

I nadále sledujte naše webové stránky průběžně, jakékoliv změny budou ihned vyvěšeny.
Další informace a instruktážní video naleznete zde:
o https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
o https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
o https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

V Lučanech nad Nisou dne 9. 4. 2021
Eva Strnadová
Ředitelka MŠ

