
Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 

Podmínky provozu po znovuotevření MŠ. 

 Na základě nařízení vlády bude mateřská škola a školní jídelna otevřena od 12. 4. 2021. 

pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů pracujících v IZS. 

 Provozní doba MŠ 6. 00 – 16. 30 hodin. Příchod do 7.45, poté se školka uzamkne. 

 V provozu budou dvě třídy předškoláků s povinnou předškolní docházkou v počtu max. na třídu 15 dětí. 

 Při příchodu do MŠ musí mít dítě a doprovázející osoba ochranu úst dle zákona. 

 Zákonnému zástupci bude povolen vstup do MŠ pouze v den, kdy se bude testovat a po dobu testování.  

 Děti v prostorách MŠ nejsou povinni nosit ochranu dýchacích cest. Mimo budovu toto opatření nepatří. 

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

 Při příchodu do MŠ proběhne u dětí testování neinvazními antigenními testy z kraje nosu za přítomnosti 

zákonného zástupce. 

 Testování proběhne 2x týdně při vstupu do MŠ. Test bude provádět zákonný zástupce za asistence 

pověřeného pedagogického pracovníka.  

 Testování bude probíhat vždy pondělí a čtvrtek. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování 

v určitý den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. 

Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními dětmi. 

 Postup testování bude k dispozici u každého testovacího stolu. 

 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma 

krátkého intervalu, kdy probíhá samoodběr. 

 Pokud se dítě nezúčastní testování, nebude mu umožněna prezenční výuka a škola bude evidovat absenci 

jako omluvenou. 

Škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale je doporučeno zákonnému zástupci řešit 

výuku po konzultaci s učitelem. Předškolní vzdělávání je povinné a je nutná zpětná vazba. 

 Pokud dítě prodělalo onemocnění covid 19 a neuplynulo více než 90 dnů, na základě potvrzení od lékaře 

nemusí být testováno. 

 Doporučujeme zákonnému zástupci přijet do MŠ s předstihem s ohledem na vyhodnocení testu. Trvá 15 min. 

 Po negativním výsledku testování zákonný zástupce opustí MŠ.  

 Pokud je výsledek testu pozitivní, zákonný zástupce spolu s dítětem odchází z MŠ a není mu umožněna 

prezenční výuka. Škola vydá potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce dítěte je povinen 

informovat dětského lékaře, který je následně objedná na vyšetření metodou RT-PCR . 

 Pokud se jeden ze čtvrtečních testů prokáže pozitivní a tato skutečnost se potvrdí na RT-PCR, hygiena 

rozhodne o nástupu celé třídy do karantény. 

 Dítě se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT- PCR, nebo po předložení 

potvrzení o ukončení izolace od dětského lékaře. 

 Pokud dítě trpí alergií, s příznaky respiračních onemocnění, je nutné předložit lékařské potvrzení 

 V MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření nařízená vládou. 

 Stravování bude probíhat se zvýšenými hygienickými pravidly. 

 Předávání dětí od 11.45 – 12.15 a 14.15 – 16.30 

 

 Děkujeme za pochopení kolektiv MŠ   

                                                                                                                           V Olešné dne 7. 4. 2021 



                                                                                                 

 

 

 

 


