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OTEVŘENÍ MŠ V 1. FÁZI ROZVOLNĚNÍ OD 12.4.2021 V OMEZENÉM REŽIMU 

Vážení rodiče našich dětí, 

školka bude opět v provozu od 12.dubna 2021, ovšem za striktně stanovených 

podmínek, které jsou nařízeny MZ a MŠMT. Tato systémová opatření musíme 

vykonávat bez výjimky a tímto vás všechny žádám o jejich dodržování. Za ohleduplný 

přístup vám předem děkuji. 

Děti budou rozděleny do tříd po 15-ti členných skupinách, v nichž budou děti po celý 

den. Rozdělení dětí do tříd se dozvíte v den příchodu v hale MŠ. 

Děti, které mohou chodit prezenčně do školky od 12.4.2021: 

1. děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti narozené do 31.8.2015) 

2. děti, které chodí do speciální třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona 

(logopedická třída) 

3. děti, jejichž zákonní zástupci pracují jako: 
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb (dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění) 

• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní 

družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá 

• pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů (Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, 

vězeňská služba, BIS, GIBS apod.) 

• příslušníci ozbrojených sil 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví (KHS, MZ apod.) 

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí + 

pedagogičtí + poradenští pracovníci v sociálních službách) 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 

Tito zákonní zástupci jsou povinni doložit v MŠ čestné prohlášení s potvrzením od 

zaměstnavatele. Vzor čestného prohlášení naleznete v aktualitách na webu MŠ. 

 

Všechny děti budou povinně testovány antigenními testy:  

➢ do budovy MŠ budou zákonní zástupci doprovázející dítě vpouštěni postupně 

neprodleně po vstupu si vydezinfikujete ruce, 

➢ po příchodu dítěti provedete testování dle pokynů pověřeného pracovníka, který 

bude provádět kontrolu nad odběrem, 

➢ provedení testu a doba vyhodnocení může zabrat 10 – 20 minut 

(počítejte s časovou rezervou), 
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➢ do doby vyhodnocení testu je třeba vyčkat na výsledek společně s dítětem a až po 

negativním výsledku může dítě vstoupit do třídy, kde si vydezinfikuje ruce, 

➢ testování se provádí 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo v první den 

nástupu dítěte do MŠ a dále s přesným časovým odstupem), 

➢ testují se děti bez příznaků infekčního virového onemocnění, 

➢ používají se výhradně testy poskytnuté školkou – není tedy možné využívat jiných 

testů. 

Výjimka testování u dětí v případě, že: 

➢ dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 

dní, 

➢ dítě má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 

48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle 

aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění 

testů, 

➢ má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 

proti 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 dnů. 
 

Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit (potvrzení 

od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, 

atp.). Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu MŠ.  

 

Další pokyny: 

➢ do školky vstupuje pouze 1 zákonný zástupce dítěte s ochranou dýchacích cest 

(filtrace nejméně 94% - respirátor FFP2, KN 95, nebo zdravotnické obličejové masky 

splňující požadavky dle normy ČSN EN 14683+AC), 

➢ po příchodu použije dezinfekci na ruce, 

➢ dodržuje rozestupy 2 m od ostatních osob a maximálně omezuje osobní kontakt 

s jinými osobami, 

➢ voďte děti včas, abychom zvládali předat elektronicky data o všech testovaných, 

➢ dejte dětem do skříňky chirurgickou roušku v sáčku (jen pro případ potřeby) – děti 

roušku nenosí, 

➢ nevoďte do školky děti vykazující příznaky nachlazení nebo děti nemocné, 
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➢ zákonní zástupci dětí, jejichž účast v předškolním vzdělávání je povinná, kteří se 

rozhodnou dítě do MŠ nevodit, nám tuto skutečnost nahlásí a bude dále 

pokračovat distanční vzdělávání (ať už z důvodu odmítnutí testování nebo jiných), 

➢ dítě nemůže být nuceno k testování, důsledkem bude pouze fyzická neúčast na 

prezenčním vzdělávání – absence bude v tomto případě omluvena. 

 

Postup testování: 

➢ Zkumavka bude umístěna do stojánku a připraví se do ní roztok: lahvičku s 

reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do 

extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky, 

➢ zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél 

sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte 

stejným tamponem i u druhé nosní dírky, 

➢ poté vložte tampon se vzorkem do zkumavky s předem připraveným reakčním 

roztokem a otočte jej asi 10x, 

➢ zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu, 

➢ stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná 

nejvíce kapaliny, zkumavku uzavřete a nechte asi 1 minutu stát, 

➢ vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního 

roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě – dohlížející osoba 

spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  

Vyhodnocení testu: 

➢ Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného 

odpadkového koše a dítěti je umožněna účast na prezenční výuce. 

➢ Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového 

koše a se zákonným zástupcem odchází z MŠ a je nutné provedení RT-PCR testu 

(dle pokynů svého lékaře). MŠ vydá zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním 

výsledku testu.  

➢ Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a 

testovaný musí vykonat nový test. 

 

S sebou do MŠ: 

S ohledem na doporučení a danou situaci v rámci ochrany zdraví, budeme maximálně 

využívat venkovní prostředí. Prosíme, doneste dětem do školky: 

➢ Náhradní oblečení (mikinu, tepláky, ponožky apod.), 

➢ pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucí,  



Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace 
Zlín – Malenovice 763 02 

➢ gumáky, 

➢ batůžek s uzavíratelnou lahví na pití (0.5 l). 

 

Závěrem: 

Milý rodiče, věřím, že se vše povede a zvládneme společně hladký průběh 1. fáze 

rozvolnění v rámci MŠ. Je třeba se obrnit trpělivostí a optimismem. 

Jako ředitelka MŠ a statutární orgán orgánů veřejné moci jsem povinna se opatřeními a 

nařízeními řídit a dohlížet na jejich dodržování. Není tedy možné udělovat jakékoliv 

výjimky a ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny.  

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, 
absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, 
dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou 
legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, 
ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví. 
 
Milí rodiče, už se na vás a děti těšíme a já jsem přesvědčena o tom, že vše dobře 
zvládneme. Děkuji za součinnost a kladný přístup.  
 
 
Mgr. et Bc. Lucie Kladníčková Dudová, ředitelka MŠ 
 

 


