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Manuál provozu mateřské školy od 12. 4. 2021
testování, docházka, hygienické podmínky
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.
1) od 12. 4. 2021 je uložena povinnost testovat děti v MŠ, testem je podmíněno přijetí dítěte
do MŠ
2) testování bude prováděno 2 x týdně AG testy (vždy v pondělí a ve čtvrtek)
- pokud bude mít dítě pozitivní test na Covid v pondělí, odchází pouze toto dítě domů a
musí kontaktovat svého lékaře a musí jít na PCR test.
- pokud bude některé dítě pozitivní na Covid ve čtvrtek, odchází všechny děti i
zaměstnanci domů a vyčkávají na výsledky PCR testu pozitivního dítěte. Pokud bude PCR
test u dítěte pozitivní, postupuje se podle pokynů KHS (karanténa, testy PCR).
3) test dítěti provádí rodič, zákonný zástupce, nebo pověřený zaměstnanec MŠ, ale rodič musí
být u testu přítomen a vyčkat s dítětem na výsledek testu (cca 20 min.)
4) pokud se dítě neúčastní testování, nemůže být vpuštěno do školky, absence se bude
evidovat jako omluvená a bude vzděláváno distančně (dítě nemůže být nuceno k testování)
5) testování se neprovádí u osob, které onemocnění Covid prodělaly a neuplynulo více než 90
dnů od prvního pozitivního testu – nutno doložit potvrzením, lékařskou zprávou, zprávou
z laboratoře!
6) o testování bude vedena evidence, výsledky testů se budou v den testování elektronicky
hlásit MŠMT ( GDPR- zpracování osobních údajů je prováděno v souvislosti s testováním a
je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, školy v tomto případě
nezajišťují další souhlas rodičů)
7) děti budou rozděleny do tříd max. po 15-ti
8) pobyt dětí ve třídě je bez zakrytí úst a nosu, venku musí mít děti roušku (1 rouška do
skříňky)
9) děti chodí do školy zdravé, nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění
(např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů
a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu...) při zjištěných příznacích nebude dítě do MŠ přijato.
Pokud se některé příznaky projeví během dne, bude zákonný zástupce neprodleně
informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ.
10) co největší část aktivit s dětmi budeme realizovat venku, prosíme přizpůsobit oblečení
aktuálnímu počasí

11) omezení pohybu třetích osob v MŠ – zákonní zástupci odvedou dítě k šatně, kde si je
přebírá zaměstnanec MŠ, rodiče nevstupují do prostor MŠ, po celou dobu mají děti i zákonní
zástupci zakryta ústa a nos (respirátor FFP2, děti roušku).
12) pokud budete testovat dítě jinde, (registrované testovací místo) je to možné, je třeba
donést potvrzení o výsledku testu. Test musí být platný a řádně označen!

Příprava k testování
testování dětí probíhá v prostorách školy v šatně a třídě prvňáčků (vždy pondělí a čtvrtek)
TYP TESTU: Lepu Medical

Příchod do MŠ od 7:00 do 8:15 hod. Moc prosíme o dodržení !!!
počítejte se zdržením při testování, budeme testovat vždy skupinu 5 dětí v doprovodu rodiče. Větší
množství není možné, nemohli bychom dodržet hygienické pokyny.
Test se vyhodnocuje 15 min, pokud bude test neplatný, musí se celý proces opakovat, tím nám
narůstá i časová prodleva. Doufejme, že vše bude probíhat dobře. Ještě jednou moc prosíme o
dřívější příchody, abychom netvořili houfy před školkou.









k testování se bude přistupovat jednotlivě s ohledem na dodržování hygienických nařízení, před
testováním si každý vydezinfikuje ruce, pak obdrží testovací sadu
vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru, větrat
testování dětí probíhá za asistence 3. osoby – zákonného zástupce, která není zaměstnancem
školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí. Každá
asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna
hygienická opatření.
po odebrání vzorku testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat na výsledek v testovací
místnosti (po celou dobu musí mít respirátor a dítě roušku)
po uplynutí doby potřebné k vyhodnocení testu (15 min) bude informován zaměstnancem MŠ o
výsledku testu.
Pokud je test negativní, odvádí zákonný zástupce venkem dítě k šatně druhého oddělení a předá jej
pracovníkovi MŠ.
Pokud bude test pozitivní, odvádí zákonný zástupce dítě domů, kontaktuje lékaře a postupuje podle
výše uvedených pokynů (PCR test a doložení výsledku)
Přikládám odkazy, kde je vše podrobně popsáno a zdokumentováno. Moc Vás prosíme, seznamte
děti s průběhem provádění testu, je tam i video, kde uvidíte, jak vše probíhá. Ujistěte děti, že se
nic neděje, shlédněte s nimi průběh testování, a co děti čeká, už tím je půlka starostí a obav u dětí
odstraněná a průběh při testování v MŠ bude příjemnější pro všechny zúčastněné.
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Těšíme se na Vás a věříme, že vše hravě zvládneme
V Praze dne: 8. 4. 2021
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