Vážení rodiče,
v této těžké době dochází každý den k velkým změnám. Konečně nastal
okamžik, kdy můžeme znovu zahájit provoz mateřské školy. Bohužel však
nemohou přijít všechny děti. Podmínky provozu budou také komplikovány
testováním dětí. Snad tyto nepříjemnosti brzy pominou a my se budeme moci
setkávat každodenně se všemi dětmi. Prosíme, prostudujte si níže popsané
podmínky.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy!
Prosíme, napište do SOBOTY 10.4.2021 paní ředitelce Hannigové SMS,
zda Vaše dítě v pondělí 12.4.2021 do mateřské školy nastoupí či ne.
Tel: 739 097 751
Už se na děti moc těšíme!!!
KDO MŮŽE PŘIJÍT OD 12.4.2021 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?
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 (děti narozené do
31.8.2015) ve skupině maximální 15 dětí.
Dětem IZS ve věku od 2 do 5 je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní
přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
–

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb,

–

pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá
nebo Praktická škola dvouletá

–

pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

–

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

–

příslušníci ozbrojených sil,

–

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

–

zaměstnanci uvedeni 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,
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–

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,

–

zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Dítě nemůže být k účasti na
testování nuceno, pokud nepodstoupí testování, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání.
Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po
příchodu do mateřské školy. Testovací místo bude v těchto dnech ve školní jídelně. Využijeme
antigenní testy Singclean. Testovat dítě bude zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba za
přítomnosti poučené zaměstnankyně školy. Po dezinfekci rukou zákonný zástupce obdrží test,
který sám rozbalí a provede dítěti výtěr z nosu. Za asistence zaměstnance školy dokončí test.
Po dobu 15 následujících minut, než dojde k vyhodnocení testu, se s dítětem odebere ven před
budovu školy (za nepříznivého počasí do chodby u školní jídelny) a vyčká na výsledek testu.
Testování v pondělí - v případě NEGATIVNÍHO výsledku odvede dítě do třídy mateřské
školy. V případě POZITIVNÍHO výsledku odvede dítě domů.
Testování ve čtvrtek - v případě NEGATIVNÍHO výsledku odvede dítě do třídy mateřské
školy. V případě POZITIVNÍHO výsledku odvede dítě domů. Zákonní zástupci všech dětí,
které byly v předcházejících 2 dnech v kontaktu s tímto pozitivním dítětem, budou
kontaktováni a vyzváni k odvedení dítěte z MŠ. V případě pozitivity testu zákonný zástupce
kontaktuje dětského lékaře, musí vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření (viz
přiložený návod) a dítě musí absolvovat kontrolní RT- PCR test. Rodič o jeho výsledku
neprodleně informuje ředitelku školy. Pokud tento test bude negativní, dítě přijde do MŠ s
potvrzením, pokud bude pozitivní, nastupuje do karantény.
K testování se může dostavit dítě, pokud NEMÁ příznaky infekčního virového onemocnění.
Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v
první den jeho přítomnosti.
- Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS CoV nebo výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které
nejsou starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
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- Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu COVID-19 izolaci minimálně v
rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více jak 90 dní od prvního RT-PCR testu s
pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.
- Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení povinné
izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti.
VZHLEDEM K ČASOVÉ NÁROČNOSTI PŘI TESTOVÁNÍ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE
PŘIŠLI V TESTOVACÍ DNY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

S PŮLHODINOVÝM

PŘEDSTIHEM, ABY SE VŠE VYKONALO V KLIDU A BEZ ZBYTEČNÉHO
STRESOVÁNÍ DĚTÍ. TESTOVÁNÍ JE UMOŽNĚNO JIŽ OD 6.15 HODIN.
Prosíme, prostudujte si návod, jak dítě testovat. Zde najdete odkaz na video s instruktáží
testování testem Singcelean:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
V průběhu dne nemusí mít dítě v mateřské škole roušku ani respirátor.
Ochranu obličeje rouškou budeme u dítěte (respirátorem u zákonného zástupce) vyžadovat v
době testování a v době čekání na vyhodnocení testu.
Zákonní zástupci MUSÍ v prostorách školy používat ochranný respirátor a povinné
rozestupy minimálně 1,5 metru.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata za vzdělávání bude poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy!
Prosíme, napište do SOBOTY 10.4.2021 paní ředitelce Hannigové SMS, zda Vaše dítě
v pondělí 12.4.2021 do mateřské školy nastoupí či ne.
Tel: 739 097 751
Ve Vápenné dne 8.4.2021

vypracovala Bc. Pavlína Hannigová, ředitelka školy
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