Vážení rodiče,
v neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda
České republiky na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření,
kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě
pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dochází k řadě změn.

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)
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:
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
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

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest
Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení
roušek ve školách tak, že
• v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,
děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

OBECNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní
přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů,
kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním
výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo
se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
• Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti
na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci
škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob
vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní
podpory –např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální
konzultace atp.
• Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování
nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti
na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo
zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění.
• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
• V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a
žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 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 takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru
tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu
platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k
umožnění vstupu do školy)
• Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí, žáků a studentů a dalších
osob s povinností testování.
• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2provedený na odběrovém místě, které nejsou
starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
• Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či
školského zařízení a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto
školou či školským zařízením. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního
testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hod.
• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví 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. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle
harmonogramu školy.
• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní.
Termín a frekvence testování
Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování (v
pondělí a ve čtvrtek)
Testování dětí se vždy provádí bezprostředně po příchodu do MŠ
Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej
otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními
dětmi
Prostory pro testování
Testování bude probíhat v přízemí budovy MŠ (v dětské šatně)
Pro každé testované dítě je zajištěno místo k sezení na lavici
Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru
V případě testování dětí s asistencí 3. osoby (zákonného zástupce), která není
zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od
ostatního personálu a dětí. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi
(testovaný + asistující) 1,5 metru, redukcí počtu testovaných v testované skupině (max.4
dvojice v prostoru šatny). Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole
nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.
Průběh testování dodanými AG testy:
1. Před testováním si každý, kdo provádí test, vydezinfikuje ruce (u dezinfekčního
stojanu)
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu, rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Samoodběr dle pokynů:
• Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do
nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou
tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné
množství vzorku.
• Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
5. Dle pokynů dohlížející osoby každý zákonný zástupce sám pokračuje krokem
vyhodnocení testu:
•
•
•
•
•

otevírá vyhodnocovací kartu
vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
odstraňuje lepicí proužek
dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku
otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut (zaznamená
čas začátku na kartu se jménem dítěte)
7. Dítě se zákonným zástupcem čeká na výsledek 15 min. mimo budovu MŠ
8. Vyhodnocení testu:
• Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného
odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenčním vzdělávání
• Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového
koše a rovnou odchází se zákonným zástupcem ze školy
9. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných

V Dubí dne 8. 4. 2021
Věra Klimešová, ředitelka MŠ

