PRŮVODNÍ DOPIS K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ
Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 je opět umožněn dětem nástup do MŠ, a to pouze předškolákům a
dětem, jejichž zákonní zástupci vykonávají tyto vybrané profese:
- zdravotnič pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Prak cká škola jednoletá nebo
Prak cká škola dvouletá, nebo
- 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.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Těmto dětem je umožněn pobyt v MŠ pouze na základě testování, tj. provedení nega vního
an genního testu
Test bude proveden 2x týdně (pondělí/čtvrtek) v šatně MŠ za asistence zákonného zástupce ve
spolupráci s pověřeným zaměstnancem školy. Zákonný zástupce setrvá s dítětem po dobu
vyhodnocení testu 15 min.
Prosím podívejte se společně s dětmi na instruktážní video: h ps://www.youtube.com/watch?
v=BmDnd140UH4
Další doplňující informace:
- Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčas na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou, nemá však povinnost zajis t takovému dítě distanční
způsob vzdělávání.
- Testování se neprovádí u osob, které doloží nega vní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo nega vního výsledku POC an genního testu na přítomnost an genu viru
SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby
nemají příznaky onemocnění COVID-19.
- Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozi vním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud
ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
- Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený cer ﬁkát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v
případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Všechna daná opatření jsou v souladu s Metodickými pokyny pro školy.

