
Informace k nástupu dětí MŠ do školy od 12. 4. 2021  

▪ Do školky nastoupí pouze děti v posledním roce předškolního vzdělávání – PŘEDŠKOLÁCI 

a děti rodičů vybraných profesí. 

▪ Vzdělávání bude probíhat v učebnách Koťat a Myšek. Ve třídě Štěňat bude 

probíhat testování. 

▪ Děti navštěvující prezenční výuku nemohou vykazovat symptomatické příznaky virového 

infekčního onemocnění. 

▪ Dětem s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy 

pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – zpráva od lékaře. 

▪ Děti v MŠ nemusí používat roušky. 

 

▪ Děti budou pravidelně (pondělí, čtvrtek) testovány antigenním testem na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2. Není-li dítě přítomno ve škole v den testování, proběhne test 

ihned po jeho nástupu do školy. 

▪ Testování bude probíhat v daný den hned při příchodu do MŠ. Testování bude probíhat tzv. 

samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U dětí z MŠ je 

možná při odběru asistence třetí osoby (zákonného zástupce). Po celou dobu přítomnosti 

v prostorách školy musí mít zákonný zástupce řádně nasazenu ochranu nosu a úst 

(respirátor FFP2) a dodržovat od ostatních osob minimální vzdálenost 1,5 m. 

▪ Test se bude provádět výtěrovou tyčinkou z nosní dírky. 

▪ Dítě nebude nuceno k účasti na testování. Důsledkem neúčasti na testování je však 

nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání v MŠ. Dítě zůstává doma. Škola nemá 

povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.  

▪ Testu se může účastnit dítě jen bez příznaků infekčního virového onemocnění. 

▪ Názorné video týkající se testování je ke shlédnutí zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-

ve-skole. Škola by měla obdržet testy Singcelean. (Škola tyto testy zatím neobdržela, 

očekáváme je v pátek.) Rychlý návod pro použití testu je zde: 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf  

▪ Leták k testování pro žáky naleznete zde:  

https://www.zsletnipole.cz/download/1617800014.pdf  

▪ Leták o testování s informacemi pro rodiče naleznete zde:  

https://www.zsletnipole.cz/download/1617799970.pdf  

▪ Jaký bude postup při pozitivním testu žáka?  

- V případě pozitivního testu v pondělí odchází pouze pozitivní dítě se zákonným zástupcem 

domů. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce odchází dítě do izolační místnosti a čeká 

na vyzvednutí zákonným zástupcem. 

- V případě pozitivního testu ve čtvrtek odchází do izolace celá skupina/třída (všechny děti, 

a žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci pobytu ve škole v některý z 

předchozích 2 dnů). Děti si vyzvedávají zákonní zástupci a skupina doma čeká na kontrolní 

PCR test pozitivně testované osoby. Zákonný zástupce pozitivně testované osoby kontaktuje 

pediatra a domluví se na dalším postupu (PCR test). Skupina se vrací do školy až dle výsledku 
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PCR testu pozitivně testované osoby (na základě AG testu ve škole). Rodič informuje školu o 

výsledku PCR testu, KHS rozhoduje o případné karanténě třídy. 

• Výše uvedené postupy při pozitivním/negativním výsledku testu jsou přehledně 

zpracované v letáku zde: https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-

postupu-6-4-21.pdf  

▪ Škola výsledky testování v den provedení testů hlásí MZ ČR (anonymní údaje). 

▪ K výsledkům testů mají přístup jen poučení pracovníci školy. 

▪ Testování se neprovádí u osob, které: 

o doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo výsledek 

negativního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený 

na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. 

o absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle 

platného mimořádného opatření MZ ČR upravující nařizování izolace a karantény a 

zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. 

Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit – potvrzení lékaře, písemná zpráva 

z laboratoře. 

o mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 

(po uplynutí 14 dnů od 2. dávky). 

 

▪ Provoz MŠ bude probíhat v čase, jako za běžného režimu od 6.30 do 17.00 hod. 

▪ Informace k vzdělávání dětí rodičů vybraných profesí byly zveřejněny 7.4.2021. 

▪ Svačiny a obědy budou automaticky přihlášeny všem předškolákům. Ti, kteří o oběd 

nemají zájem, si oběd odhlásí ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021, do 12:00 hod.   

Děti ve věku 2 – 5 let rodičů vybraných profesí („děti IZS“), pokud budou navštěvovat MŠ 

od 12.4.2021 si musí stravu přihlásit do pátku 9. 4. 2021, do 12:00 hod.   

▪ Vstup cizích osob do školy je zakázán (povolen jen v případě asistence třetí osoby během 

testování a při předávání/přebírání dítěte). Do budovy školy vstupuje s dítětem pouze jedna 

další osoba, která dítě doprovází. 

▪ Všechny dospělé osoby pohybující se po škole používají respirátor FFP2. 

▪ V maximální míře bude zařazována venkovní výuka. 

 

Výše uvedený materiál vychází z materiálů MŠMT, který školy obdržely teprve včera (7.4.2021). 

Některé informace byly zkráceny. Plné verze dokumentů lze nalézt zde: 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021. 

Ve výše uvedených informacích může dojít ke změně v závislosti na aktuálních pokynech ze strany 

MŠMT, MZ ČR, KHS, ….. 

 

V případě nejasností kontaktujte vedoucí učitelku MŠ nebo vedení školy. 

 

Těšíme se na setkání. Věříme, že stávající složitou situaci společně zvládneme. 

 

Ve Vyškově dne 8.4.2021     Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy 
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