Bližší informace k nástupu dětí do MŠ Pohoří od 12.4.2021
Vážení rodiče,
obdržela jsem 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.
KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:
Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání
Děti, 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

Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
✔ zvýšenou tělesnou teplotu
✔ suchý kašel
✔ dušnost
✔ zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
✔ ztrátu chuti a čichu
✔ bolest v krku
✔ bolest svalů a kloubů
✔ rýmu / ucpaný nos
✔ bolest hlavy
✔ dítěti 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 zprávou od lékaře, že
netrpí infekční nemocí.
2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2, který mu provedl zákonný zástupce za přítomnosti pracovníka
školy a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a
nosu.
TESTOVÁNÍ:
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky
a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR
testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění
COVID-19. Testovat se nemusí také 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 (stačí doložit např. SMS o výsledku
pozitivního testu).
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování
ve školách a školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/
PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POHOŘÍ:
✔ testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí
školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní
testování prováděno./
✔ v případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně
ve dnech, kdy se dítě účastní provozu MŠ
✔ do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl
zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.
✔ zákonný zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem zazvoní před
budovou MŠ a vyčká příchodu pověřeného pracovníka, který mu sdělí další
postup.
✔ testovací místností bude šatna v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný
zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola
obdržela pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pověřené osoby a
vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu, cca 15min.
✔ v případě negativního výsledku se dítě převlékne a půjde do třídy.
✔ v případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test,
jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.
✔ výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
✔ NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ
DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdržela.
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s
Prosíme tedy o včasný příchod do 8,15hod. a zvážení možnosti, že pokud se dostaví
více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do MŠ protáhnout.
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.
S SEBOU DO MŠ:
V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí.
Prosíme tedy o:
✔ v sáčku čistou podepsanou dětskou chirurgickou roušku
✔ batůžek s lahví pití alespoň 0,5l
✔ svačinu budeme mít ze školky, nic k jídlu dětem do batůžku prosím nedávejte
✔ vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
✔ dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku
Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty,
absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit
organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu
splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů
(MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám
dotazy zodpoví.
Věříme, že společně vše zvládneme a postupně se vrátíme do běžného provozu MŠ.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.
Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ

