Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 bude naše mateřská škola
otevřena pro děti předškolní a děti s odkladem školní docházky
od 6.30 do 16. 30 hodin. Dále pro děti rodičů IZS, oproti potvrzení
zaměstnavatele:
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: (okopírovala
jsem z manuálu vydaného MŠMT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, 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.
Vážení rodiče, děti i zaměstnanci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo v první den
nástupu do MŠ testovány neinvazivními antigenními testy. Testy (samotný výtěr z nosíku)
budete dětem provádět Vy, rodiče. V den, kdy se testuje prosím o doprovod zákonného
zástupce, který současně podepíše prohlášení o tom, že děti nemají příznaky onemocnění.
Vyhodnocovat testy budete společně se zaměstnanci MŠ.
Testovat budeme v šatnách MŠ (do šaten vstupují dospělí v respirátoru a děti v roušce) a
na vyhodnocení si rodič s dítětem počká 15 minut venku. Pokud bude test negativní, může
dítě do MŠ a zde již bude po celou dobu BEZ ROUŠKY. Prosíme, počítejte se zdržením a
přijďte do MŠ včas.
Testování se neprovádí u dětí, jejichž rodiče doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost
antigenu 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 dětí, 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 pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit:
Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě,
atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Děti zaměstnanců IZS – budou přijaty po předchozí domluvě. Prosíme, nahlaste se předem
na telefon ředitelky MŠ (stačí sms) a v zaměstnání si nechte vystavit potvrzení – týká se
pouze profesí, které jsou zde uvedené.
Pro ostatní děti, které zatím do MŠ chodit nebudou, budeme pokračovat
s distanční výukou.
Děkujeme za pochopení, věříme, že s Vaší pomocí vše společně zvládneme.

