
PROVOZ MŠ OD 12. dubna 2021 

 

Vážení rodiče, 

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. 
Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. 
Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se 
těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze 
zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. 
Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky: 
 

Dle nařízení vlády bude MŠ otevřena od 12. dubna 2021 pro děti s povinným vzděláváním (pro 

předškoláky) a pro dětí rodičů IZS (vybraných profesí viz. níže), s provozní dobou od 6. 00 do 16.00 

hodin. 

Bude nutné dodržovat stávající i nová přijatá opatření: 

- před vstupem do budovy použít dezinfekci 

- do budovy vstupuje pouze 1 osoba s dítětem, tato osoba musí mít respirátor 

- na děti se ochrana úst nevztahuje 

- za asistence zaměstnance MŠ provede rodič svému dítěti antigenní test (2 x týdně vždy 

v pondělí a čtvrtek). Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej 

otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále se bude pokračovat dle rozvrhu testování s 

ostatními  

- příchod dítěte do MŠ plánujte cca o 15 minut dříve, z důvodu otestování Vašeho dítěte a čekací 

doby (cca 10minut) k vyhodnocení výsledku testu 

- video s návodem testování naleznete na web. stránkách MŠ 

- bude prováděn písemný záznam o výsledku testu 

- pokud odmítnete své dítě testovat, nemůže navštěvovat MŠ a bude se jedna de facto o 

omluvenou absenci 

- děti budou rozděleni po skupinách max. 15 dětí 

- budou plněny vzdělávací činnosti, vycházející ze školního vzdělávacího programu školy, dle 

doporučení MŠMT budou činnosti převážně realizovány venku (s přihlédnutím vlivu počasí) 

- ve třídách bude zajištěno pravidelné větrání, dezinfekce hraček, úklid a budou dodržovány 

rozestupy u stolů při stravování 

- zajistěte dětem vhodné oblečení pro pobyt venku (i v chladnějším počasí) 

- v pondělí 12. dubna odevzdáte třídním učitelkám výsledky zpracovaných úkolů distančního 

vzdělávání 

- v případě, že Vaše dítě do MŠ nenastoupí, máte povinnost dítě řádně omluvit 

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od 
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od 
lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud potvrzení 
nebude doloženo, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy. 
 

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.  
Vybrané profese IZS: 
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  



o 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  
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
o příslušníci ozbrojených sil,  

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

o 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,  
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

 
 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.  
 
 
 
 
 
 
Těší se na Vás zaměstnanci MŠ 


