
 

Vážení rodiče,  

dovolujeme si Vás informovat o podmínkách provozu MŠ při návratu dětí k prezenčnímu 

vzdělávání. 

 
PRO KOHO? 
Do MŠ mohou děti:  

• pro které je předškolní vzdělávání povinné 

• 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, 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 (dále jen ZZ) doloží škole potvrzením 
zaměstnavatele. 
 

JAK TO BUDE PROBÍHAT? 

Do MŠ bude dítě přijato pouze pokud: 

• nemá příznaky onemocnění COVID-19 

• nemá příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, …) 

• v případě chronického onemocnění/alergie dítěte, doloží ZZ tuto skutečnost 
potvrzením od lékaře 

• podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, 
které si provedlo samo nebo které mu bylo provedeno jinou osobou, a které mu 
poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

Povinné testování dle harmonogramu školy se vztahuje na všechny děti, které se účastní 
prezenčního vzdělávání v MŠ. 
Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy mít zakryty dýchací cesty (dle aktuálně 
platného Mimořádného opatření MZd - filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem, 
např. FFP2/KN 95) 
Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. 
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 
absenci evidovat jako omluvenou. 
 



TESTOVÁNÍ: 

Povinnost školy je provádět testování 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek – při příchodu do MŠ. 
Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy, samoodběrem, bezprostředně 
po příchodu do školy. 
Na výsledky testu bude ZZ s dítětem čekat 15 minut. Přizpůsobte tomu Váš příchod do MŠ. 
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho 
příchodu. 
Dětem je umožněna asistence při provádění testu ZZ či jinou osobou, která musí mít pověření 
ZZ a zároveň s touto asistencí souhlasit. 
Testovat se bude od 6:15 do 7:45 hodin. 
Instruktážní video: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 
 
TESTOVAT SE NEMUSÍ: 

Děti, které prokazatelně doloží, že 
• prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, 
• byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 

hodin. 
 
CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ: 

• škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času 
provedení testu 

• dítě se ZZ opustí MŠ 

• ZZ kontaktuje lékaře, který vydá žádanku na RT – PCR test 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZd. 
 
ÚPLATA: 

Na děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání (kromě předškoláků). 
Pokud je dítěti nařízena karanténa, úplatu za předškolní vzdělávání hradí v plné výši. 
Pokud dojde k uzavření MŠ, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 
podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu 
více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
 

OČR: 

Informace na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne. 

 

POZNÁMKA: 

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 s platnou legislativou.  
K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo 
zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví. 
 
 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
https://www.mpsv.cz/osetrovne

