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Vyřizuje :
Majáková ŘŠ

Místo a datum:
V Jiříkově 16.04.2021

Návrat dětí s povinným předškolním vzděláváním
do mateřské školy od 19.4.2021
Z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 12.dubna 2021 se
mohou do mateřských škol vrátit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání

 Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou vstoupit do budovy MŠ
 Dítě bude do MŠ doprovázet pouze jeden ze zákonných zástupců a
bude se v budově zdržovat co nejkratší dobu.
 V šatně bude vždy jen 1 dítě se zákonným zástupcem
 Při vstupu do budovy je dítě i zákonný zástupce povinen použít
desinfekci na ruce, která je u každého vchodu do budovy
 Zákonný zástupce je povinen mít zakrytá ústa a nos respirátorem, jinak
mu nebude povolen vstup do budovy MŠ
 Pokud zákonný zástupce chce, aby se jeho dítě zúčastnilo předškolního
vzdělávání, je tato účast podmíněna povinným testováním, které bude
zákonný zástupce nebo osoba, která musí mít písemný souhlas
zákonného zástupce, u svého dítěte provádět sám za asistence
pedagogického pracovníka školy.
 Je důležité děti na toto testování připravit !
 Pokud se dítě nezúčastní docházky z důvodu neúčasti na testování,
škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci nebude










probíhat distanční vzdělávání, pouze škola zajistí přiměřenou formu
vzdělávání, která však není povinná.
Z důvodu vyhodnocení testu (15 minut) je nutné přivádět děti
nejpozději do 7,30h.
Testování se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek každý týden.
Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné
ho otestovat v první den jeho přítomnosti.
Testování se neprovádí u osob, které prodělaly z důvodu onemocnění
COVID-19 izolaci nařízenou hygienou a zároveň neuplynulo víc než 90
dní 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)
Testování se také neprovádí u plně očkovaných osob proti onemocnění
COVID-19 a od očkování uplynulo nejméně 14 dní – důkaz certifikát
Pokud je dítě negativní – zúčastní se předškolního vzdělávání, pokud je
pozitivní – opouští budovu MŠ v doprovodu zákonného zástupce
Postup testování najdete v další z příloh a doporučujeme shlédnout na
internetu „instruktáž testování dětí“ (LEPU test)

Děkujeme za pochopení

Majáková Lenka, ředitelka MŠ

