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Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí ve školním roce 2020 / 2021
od 12.4.2021 do odvolání
V souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6.4.2021
• Provoz mateřské školy
• Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 5:45 do 16.15 hodin od pondělí
12. dubna 2021.
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od
12. 4. 2021 v mateřských školách:
a/ Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
b/ Dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
c/Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních
družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v
mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, 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
Provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s
tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
• Epidemiologická opatření
• Přítomnost na prezenční výuce ve školce bude podmíněna účastí na testování. Dětem,
které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána
osobní přítomnost na vzdělávání a pro tyto případy bude vzdělávání poskytováno offline
jako doposud prostřednictvím webových stránek mateřské školy Pastelka a účast dítěte
na vzdělávání bude v tomto případě omluvena.

• Do školy smí vstoupit pouze dítě, které podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření
prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a
které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním
výsledkem tohoto vyšetření, není-li stanoveno jinak.
• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném
mimořádném opatření MZd a to včetně zaměstnanců. Na děti do dvou let a děti zapsané
v mateřské škole Pastelka se tato povinnost nevztahuje.
• Do školy zároveň nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, trpí bolestí
hlavy, vyrážkou a dalšími známými příznaky, nebudou za žádných okolností do mateřské
školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží
aktuálním potvrzením od lékaře. Další příznaky naleznete v dokumentu na webových
stránkách školky.
• Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za
dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů
zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy,
homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků/studentů a
pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u
ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito
dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními
antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě ostatních zaměstnanců je pak postačující
provádět preventivní testování 1x za týden. (V případě zajištění preventivního testování PCR
testy je pak frekvence testování vždy 1x týdně.)
• Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků během dne, bude umístěno do
samostatné místnosti pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) a bude kontaktován
zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dále bude zároveň kontaktována spádová
hygienická stanice. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí
zákonným zástupcem v případě dítěte. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo
na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od
lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
• Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení pokračování
docházky v MŠ – doporučujeme rodičům, pro které je to možné, aby vyzvedávali děti po
obědě.
• Testování, příchod do mateřské školy a pohyb před mateřskou školou
• Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky.
• Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a
studenty
(kromě
výjimek) 2x týdně preventivními antigenními testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní preventivní antigenní testy, které škole budou
distribuovány (viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.
• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu vždy v době od 5:45 do 7:45 v prostorách sborovny MŠ – třída Berušek ( vstup
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zadními vraty u garáží a u zadních dveří zazvoňte) a to 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
Pokud nebude dítě přítomné testování v pondělí nebo čtvrtek, pak testování proběhne první
den jeho příchodu do mateřské školy – telefonicky se prosím domluvte se zástupkyní ředitele
ne podmínkách mimořádného testování. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s osotatními.
• Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované
údaje o provedeném testování u dítěte, žáka nebo studenta podle čl. I do aplikace COVID
forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet
testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním
výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
• V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, je umožněna asistence při provádění testu
třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena
zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Dále v ostatních individuálních
případech, kdy testovaný není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných
indispozic), je také možná asistence třetí osoby.
• V případě testování dětí a žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné
v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří
nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi
(testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá
asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje
všechna hygienická opatření.
• Ve třídě Berušek, bude vždy přítomen zaměstnanec MŠ, který vás testováním provede, bude
dohlížet na správný postup testu a zapíše výsledek testu do tabulky. Na výsledky testu bude
zákonný zástupce s dítětem čekat přibližně 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a
zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí
dítěte do třídy MŠ protáhnout.
•

V případě negativního výsledku odvede dítě do školky.

• V případě pozitivního výsledku testu dostane zákonný zástupce či doprovázející osoba
„Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testi“ a neprodleně opouští dítě i zákonný
zástupce prostory školy. Dále bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič
povinen sdělit při obnovení docházky. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo
jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro
děti a dorost.
• Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo
negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) - toto je ovšem nutné
prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či
elektronické podobě), 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. Toto je ovšem nutné prokázat (např.
potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické
podobě).
•

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti,
žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z
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předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR
testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).
• Doprovázet dítě by měla jen jedna osoba, Doprovázející osoba se bude v prostorách
mateřské školy pohybovat vždy se zakrytými ústy a nosem dle platného nařízení , a to
vždy pouze po nezbytně nutnou dobu,! Prostory MŠ vždy ihned opustí a nebude se zdržovat
ani v prostoru před mateřskou školou
• Doprovázející osoby budou dbát o to, aby při cestě do MŠ, v areálu MŠ a především před
vchodem a testovací místností nedocházelo ke shromažďování lidí. Budou dodržovat
odstupy nejméně 2 metry.

V prostorách mateřské školy
• U vstupu do budovy školy, v každé učebně/ hygienickém zařízení, jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
• Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vždy vydezinfikuje ruce.
• Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách),
ostatní počkají venku. Dodržujte rozestupy 2 metry. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby
si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
• Mateřská škola se zcela uzavírá v 8,00 hodin.
• Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.
• MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.
Ve třídě
• Hned po tom, co dítě vstoupí do třídy MŠ, si musí dle doporučení MŠMT důkladně (20-30
sekund) umýt ruce vodou a mýdlem a poté si musí ruce vydesinfikovat (dle pokynů učitelky
MŠ)
• Do MŠ nebude možné nosit žádné hračky dítěte popř. jiné předměty a to ani na spaní.
Hygienická opatření
Testovací místnost:
V testovací místnosti bude vždy:
• Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
• Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, budou takové obaly zdvojeny).
• Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
• Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s
rozprašovačem.
• Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě.
• Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.
Prostory školky:
• Větší část dne budou děti trávit venku v areálu školy (v případě, že to venkovní podmínky
dovolí- myslete na to prosím především při výbavě dítěte. Déšť nepatří mezi podmínky, za
kterých by byl pobyt venku rušen).
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• Děti budou vedeny k důkladnému a častému mytí a desinfikování rukou. Budou používat
jednorázové papírové ručníky.
• Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
• Provozní pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických
zásad a důkladný úklid MŠ.
• Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou
denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
• Několikrát denně provedou provozní pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla,
videozvonky).
• Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí,
při přípravě jídla, při úklidu a likvidaci odpadů (koše vybaveny pytlem).

•
•
•
•

Stravování
Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce a provede desinfekci.
Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školního stravování (kuchařky). Budou mít zakrytá
ústa a nos a budou mít jednorázové rukavice.

V Krupce, 8. 4. 2021

Veronika Helebrantová
zástupkyně ředitele pro MŠ

Mgr. Tomáš Liška, MBA
ředitel školy
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