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PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ OD 12.4.2021 

informace pro zákonné zástupce dětí MŠ  
 

Prosíme o sledování webových stránek školy pro případné změny a upřesnění 
 

12.4.2021 - prezenční výuka pro předškolní děti, účast dětí je podmíněna samotestováním 

                 - prezenční výuka je umožněna i dětem, jejichž zákonní zástupci jsou vyjmenováni v Mimořádném  

                   opatření MZ, č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (zákonní zástupci doloží potvrzením od  

                   zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou, popř. čestným prohlášením – dočasně, bude nahrazeno  

                   předcházejícími) 

 

Níže uvedená pravidla vycházejí z nařízení MŠMT, mimořádných opatření MZ: 

č. j.: MZDR15757/2020-47/MIN/KAN, MZDR14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR14600/2021-1/MIN/KAN  

 

Testování dětí 

- 1. testování 12.4.2021, dále každý čtvrtek a pondělí do odvolání (případně v den příchodu do MŠ) 

- testování bude probíhat v budově školy - učebny školy, jídelna školy 

- testy budou antigenní 

- prosíme zákonné zástupce, aby byli u testování dětí přítomni, nebo tím pověřili jinou další osobu, která musí  

   mít jejich souhlas - prosíme o vyplnění Souhlasu s asistencí třetí osoby při provádění testu (pro osobu  

   blízkou, ke stažení na stránkách školy), počítejte s dostatečnou časovou rezervou (minimum 15 min) 

- děti budou provádět samotestování za dohledu pracovníka školy, který jim bude radou a svou přítomností  

   nápomocen  

- pro každého testovaného místo k sezení + odkládací plocha, rozestup 1,5 m 

- další informace předají pracovníci MŠ před samotestováním 

- příchod do MŠ nejpozději v 7,45 h 

 

Testovat se nebudou: 

- děti, které mají RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod 

- děti, které mají POC antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod 

- děti, které absolvovaly izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od  

  prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem 

- vše musí být prokazatelně doloženo (potvrzení) 

 

Neúčast dítěte na testování 

- dítě není k účasti na testování nuceno 

- při neúčasti na testování bude absence omluvená 

- na dalším postupu se zákonný zástupce domluví s učitelkou MŠ 

 

Postup po výsledku testování 

- negativní test - dítě se účastní vzdělávání 

- pozitivní test - zákonný zástupce si dítě odvede, kontaktuje jeho praktického lékaře a dítě podstoupí RT-PCR  

   test  

 

Vstup dětí do budovy školy 

- nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý 

kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, 

bolest hlavy) nesmí do školy vstoupit 

- pokud dítě vykazuje některý z příznaků během dne, bude kontaktován zákonný zástupce a dítě si neprodleně 

vyzvedne 
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Ochrana osobních údajů: 

- k výsledkům testu mají přístup pouze pověření pracovníci školy 

- informace o výsledku testu se nesmí dostat mimo školu 

- údaje o dítěti se předávají pouze mezi MŠ a místně příslušnou KHS 
 

V případě nejasností nás telefonicky kontaktujte.            

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

V Zabrušanech 9.4.2021                                                        ………………………………… 

                                                                                                Mgr. Dana Plachá, ředitelka školy 


		2021-04-09T10:21:44+0200
	Mgr. Dana Plachá




