
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NASTUPUJÍ DO MŠ OD 12. 4. 2021 

 

1. Prezenční vzdělávání v MŠ 

- Realizované pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti zaměstnanců vybraných profesí 

- Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 

- Pedagogičtí a provozní zaměstnanci MŠ jsou povinni nosit respirátor. 

- Rodiče vstupují do MŠ pouze na dobu nezbytně nutnou v respirátorech. 

- Pokud dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání nenastoupí do MŠ, nastává povinnost zákonného 

zástupce dítě řádně omluvit. 

- K zařazení dětí zaměstnanců vybraných profesí navštěvující MŠ, je nutné kontaktovat vedení MŠ a doložit 

doklad o zaměstnání zákonného zástupce. 

- Dítě, které vykazuje příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů), které jsou projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýme, kašel) je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li že netrpí 

infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 

- Provoz v každé třídě MŠ bude probíhat v době: 6:30 – 17:00 hodin. 

 

2.  Povinné testování neinvazivními Ag testy 

- Budova Lyčkovo náměstí: 

- Testování dětí bude probíhat 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před vstupem dítěte do třídy, a to v jídelně 

MŠ od 6:30 do 8:15 hodin za přítomnosti Vás rodičů. (Prosíme o dodržení času testování. Délka trvání je 

15minut) 

- Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu do MŠ 

v šatně své třídy. 

- Výsledky  negativního testu ukážete učitelce při vstupu do třídy, a po-té test vyhodíte do určeného koše. 

- Budova Pernerova: 

- Testování dětí bude probíhat 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před vstupem dítěte do třídy, a to v jídelně 

ZŠ v 1. patře od 6:30 do 8:15 hodin za přítomnosti Vás rodičů. (Prosíme o dodržení času testování. Délka trvání 

je 15minut) 

- Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu do MŠ 

v šatně své třídy. 

- Výsledky  negativního testu ukážete učitelce při vstupu do třídy, a po-té test vyhodíte do určeného koše. 

 

- Testování se netýká 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.  

 které mají 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 dní.  

- Více informací k testování testovani.edu.cz. 

 

- V případě pozitivně testovaného dítěte škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a 

času provedení testu. Zákonný zástupce má povinnost kontaktovat pediatra svého dítěte a lékař rozhodne o 

provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 

3. Stravování: 

https://testovani.edu.cz/


- Bude probíhat v běžném režimu pro přihlášené děti. Obědy budou všem přihlášeným dětem přihlášeny  od 12. 

4. 2021 - 30. 4. 2021. Pokud v této době nebude vaše dítě přítomné v MŠ, je odhlášení obědů ve vaší režii přes 

www.strava.cz 

-  

 

4. Školné:  

Krácení školného po dobu uzavření školky bylo provedeno v souladu s §6 vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání.  Výše školného na měsíc duben je sníženo o 25% na výši 510,-

Kč. (MŠ je v provozu tři týdny od 12.4 do 30. 4. 2021). Stanovené školné platí pro děti, které budou chodit do 

MŠ od 12. 4. 2021 a neplní povinné předškolní vzdělávání.  

 

5. Ošetřovné: 

- Otázky týkající se ošetřovného naleznete na webových stránkách MPSV: hhtps://www.mpsv.cz/osetrovne 
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