PROVOZ MŠ PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které
mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.
V mateřské škole je nyní nově zákaz zpěvu, sportovní a pohybové činnosti se vykonávat mohou.
Vstup třetí osoby do prostor školy je možný pouze jen v nezbytně nutných případech a pouze
s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) – FFP2, KN 95
Děti roušky mít nemusí!
Doprovod dětí v MŠ může být – doprovod dítěte na testování.
Testování stanovených skupin dětí a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým
návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže
uvedeným informacím dodává právní závaznost.
Osobní přítomnost dítěte je možná pouze tehdy pokud:
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
b) 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.
FREKVENCE TESTOVÁNÍ – preventivní test
-

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů

-

2x týdně, pondělí a čtvrtek

-

První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole, ihned po příchodu dítěte do
školy

-

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

PROVÁDĚNÍ TESTOVÁNÍ SAMOODBĚREM (PROVÁDÍ SAMOTNÉ DÍTĚ, POKUD JE ÚKONU
SCHOPNÉ) – POSTUP
TEST Singclean:
1) Přiloženou zkumavku umístí do stojánku a připraví do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevře
2) ukroucením závěru, stiskne lahvičku a do extrakční zkumavky nakape 6 kapek, aniž byste se dotkl
okraje zkumavky.
3) Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
4) Zasune tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejede jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby
se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakuje stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
5) Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
6) Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

7) Vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočí
jej asi 10x.
8) Zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechá stát asi 1 minutu.
9) Stiskne prsty zkumavku a vytahuje tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
10) Nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 minutu stát.
11) Vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do
otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
12) Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po
uplynutí 20 minut.
13) Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
14) Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat
nový test.
TESTOVAT SE NEMUSÍ TY DĚTI, KTERÉ:
a) doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
b) “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin
POZITIVNÍ TEST:
-

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného
zástupce dítěte, který má povinnost si dítě v co nejkratší době vyzvednout

-

Ostatní děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedeném testu s pozitivním dítětem v jedné třídě
– nemůžou do MŠ, dokud nebudou známý výsledky RT-PCR testu dítěte, které bylo preventivním
antigenním testem pozitivně diagnostikováno. V případě, že vyjde negativní, mohou se ostatní děti
opět vzdělávání účastnit. V opačném případě vyhlásí KHS karanténu. Totéž platí u pedagogických
pracovníků.

-

Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

-

Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

-

Rodič musí informovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství
nebo praktického lékařství pro děti a dorost

-

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny
před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce
dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu

V případě, že dítě nebude testováno, nemůže být jakkoliv sankcionováno, ale důsledkem bude
nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou.
V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, 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).

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, 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

•

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní
přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.
Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
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 – maximální počet 15 dětí.
KROUŽKY
-

v současné době probíhat nebudou

OSOBNÍ VĚCI
-

Zákaz nošení osobních věcí do MŠ (krabiček s jídlem, láhví s pitím a osobních hraček)

V Těškovicích 9. dubna 2021

Bc. Kateřina Parmová

