
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Informace pro zákonné zástupce dětí platné od 12. 4. 2021

▪ Pobyt dětí v MŠ je bez roušek, ALE při pobytu venku mimo prostor mateřské školy
jsou děti povinny roušku nosit. Každé dítě vybavte minimálně 2 zdravotnickými
rouškami.

▪ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
COVID-19. Jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního
onemocnění od ostatních dětí.

▪ Škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí:
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, ucpaný nos, dušnost, bolest v krku, bolest
hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha,
průjem), ztráta chuti a čichu apod.

▪ Při zjištění příznaků je škola povinna volit tento postup:
1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do budovy

školy.
2. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte – neprodleně dojde

k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,
k izolaci od ostatních, a současně k informování zákonného zástupce dítěte,
který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.

3. V obou případech zákonný zástupce kontaktuje telefonicky lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.

▪ Dítě 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, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost
písemně potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

▪ Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby k vyzvednutí dítěte z MŠ nevstupují
do budovy školy.

▪ V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování dětí (škola je povinna na základě
mimořádného opatření MZd 2x týdně realizovat testování dětí a zaměstnanců školy
neinvazivními antigenními testy):
- u hlavního vchodu (část Sluníček)
- u bočního vchodu (část Sluníček a ostatní třídy)

▪ U testování musí být přítomen zákonný zástupce.
▪ Zákonní zástupci mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazený

respirátor, děti zdravotnickou roušku. Dítě si roušku sundává na chvíli při testování
a potom až při odchodu ze šatny do umývárny.

▪ K testování se může dostavit dítě, pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.

▪ Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v
první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

▪ Průběh testování: Před testováním si všichni vydezinfikují ruce. Učitelka zákonnému
zástupci předá zabalenou výtěrovou tyčinku, zákonný zástupce ji rozbalí a zasune
tyčinku do nosní dírky dítěte (hlavička tyčinky musí být zcela zasunuta v nosní dírce),
5 x jemně otočí v jedné a pak v druhé nosní dírce, následně se tyčinka vloží do
testovací karty, učitelka nakape roztok, zalepí kartu a odpočítává se k vyhodnocení
testu 15 minut. Zákonný zástupce s dítětem vyčká před školou (v autě). Po 15
minutách přijde pro výsledky testu.

Dítě s negativním výsledkem antigenního testu odchází s učitelkou



do šatny a následně do třídy.

Pokud je pozitivní výsledek testu indikován 1. den prezenční výuky, vztahuje
se izolace pouze na dané dítě.
Pokud je pozitivní výsledek testu indikován jiný než 1. den, do izolace musí
všechny děti, které byly s tímto dítětem v kontaktu v MŠ v předchozích 2
dnech, a to nejméně do doby zjištění kontrolního výsledku pozitivně
testovaného dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu
praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen dítě odeslat
ke konfirmačnímu (potvrzujícímu) vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření:
- RT-PCR test nepotvrdí infekci – zákonný zástupce dítěte neprodleně doloží
výsledek škole, všechny děti se vrátí k prezenční výuce

- RT-PCR test potvrdí infekci – zákonný zástupce je povinen okamžitě
informovat školu o pozitivním výsledku. Škola bezodkladně zasílá Krajské
hygienické stanici (dále KHS) seznam dětí, které byly s pozitivně testovaným
dítětem v kontaktu v MŠ v předchozích 2 dnech. KHS nařídí všem dětem
karanténu a dále postupuje podle opatření MZd.

▪ V den testování je nutné přivést dítě nejpozději v 7:40 hodin tak, aby dítě stihlo
povinné předškolní vzdělávání, které se uskutečňuje od 8:00 do 12:00.

▪ Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo
negativního výsledku POC antigenního testu 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 opatření MZd a zároveň neuplynulo více než 90 dní
od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba
prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře
v listinné či elektronické podobě.

▪ Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně
14 dní.

Ve dnech bez testování:
▪ Ráno předá zákonný zástupce dítě učitelce u hlavního vchodu do školy - část Sluníček;

u bočního vchodu do školy - část Sluníček a ostatní třídy.
▪ Odpoledne VŠICHNI zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby přijdou k hlavnímu

vchodu, kde bude učitelka (popř. vyčkají u vchodu na příchod učitelky), která dítě
dovede ze třídy do šatny. Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby vyčkávají
u hlavního vchodu NEBO odejdou k bočnímu vchodu a čekají tam na příchod dítěte
(viz ranní předání dětí).

▪ V co nejkratším čase po příchodu do budovy si dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

▪ Při zahájení předškolního vzdělávání je nutné zkontrolovat a aktualizovat kontakty
na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí
(telefonní čísla a e-maily). Nahlaste nám, prosím, zda máte nějakou změnu
v kontaktech.

▪ Děti budou rozděleny do skupin po 15 dětech.
▪ V této fázi docházky dětí do MŠ nebude umožněno vyzvednutí dítěte po obědě.

(organizační důvody)



▪ Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá
povinnost zajistit dítěti vzdělávání distančním způsobem.


