
Od pondělí 12.4.2021 se do MŠ vrací děti, které mají povinné předškolní 

vzdělávání a dále děti IZS 

➢ VSTUP DO MŠ:  

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky 

infekčního onemocnění rozumíme:  

• zvýšenou tělesnou teplotu  

• suchý kašel  

• dušnost  

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)  

• ztrátu chuti a čichu  

• bolest v krku  

• bolest svalů a kloubů  

• rýmu / ucpaný nos  

• bolest hlavy  

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.   

➢ Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.  

➢ TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:  

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, 

pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního 

vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.  

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením 

výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.  

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, bude provádět test zákonný zástupce nebo 

pověřená osoba - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 

minut před budovou MŠ. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více 

dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.  

Rodiče předají děti s negativním testem u vchodu budovy zaměstnancům MŠ.  

Při vyzvedávání dětí, rodiče zazvoní na zvonek a čekají venku na předání dítěte. 

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

v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd 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 (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či 

elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna 



postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 

pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

 

Další informace najdete na následujících odkazech: 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/ 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-

opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-

f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-

do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-

opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-

%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf 

testovani.edu.cz 
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