
          Mateřská škola  Břeclav  Břetislavova 6, příspěvková organizace   

 

Vážení rodiče, 

V současné době chystáme návrat dětí do mateřských škol, který musí být v souladu se všemi 

vládními nařízeními a opatřeními příslušných rezortů. 

Velmi dobře si uvědomujeme náročnost těchto opatření směrem k Vám rodičům. Ze strany našich 

mateřských škol jsme plně připraveni zajistit kvalitní celodenní provoz pro vaše děti a velmi mě jako 

ředitelku podporuje  Váš chápavý a vstřícný přístup k dané problematice. 

Věříme ve Vaši podporu a respektování požadavků školy, které vychází z aktuálně platné legislativy. 

 

 

Do mateřské školy mohou nastoupit od 12. 4. 2021  děti těchto vybraných profesí: 

 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. 

 

1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v pracovní dny  8:00 hod. - 12: 00 hod. 

 Provoz školy je  zajištěn standardně do 16:30 hod.  

            Pokud budete chtít, děti si můžete po obědě vyzvednout. 

 V den testování si prosím vytvořte dostatečnou časovou rezervu . V 8:00 hodin by měly být 

děti otestované vč. výsledků testů a zahájit povinné vzdělávání ve svých třídách. 

 Samotné testování dítěte trvá přibližně 20 minut, po celou tuto dobu zodpovídáte za 

bezpečnost dítěte- 

 Každá osoba, včetně dětí, je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (dále MZd). Aktuálně jsou to nejméně u 

dospělého respirátor FFP2. 



 Každé dítě musí mít ve skříňce připraveny minimálně 2 zdravotnické roušky. V případě 

příznaků respiračního onemocnění, bude použita, než si dítě vyzvedne zákonný zástupce. 

 V prostorách budovy může být s dítětem pouze jedna doprovázející osoba. 

 Před vstupem do budovy si rodiče, děti vydezinfikují ruce. 

 

Děti, které vykazují příznaky onemocnění: 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Jsou povinny 

zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí. 

Školka věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u dětí: zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, ucpaný nos, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, zažívací 

obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu apod. 

Při zjištění příznaků je mateřská škola povinna volit tento postup: 

1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte - dítě není vpuštěno do budovy školy. 

2. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a 

umístění do předem připravené samostatné místnosti, k izolaci od ostatních, a současně 

k informování zákonného zástupce dítěte, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout. 

3. V obou případech zákonný zástupce kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost písemně potvrzuje praktický 

lékař pro děti a dorost. 

 

2. TESTOVÁNÍ DĚTÍ 

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po 

příchodu dětí do mateřské školy: 

 Děti si jako rodiče testujete samy v přítomnosti našich pracovnic. Jsme připraveni Vám 

s testováním pomoc. 

 Není možné používat vlastní testy, příp. provést testování dítěte doma a mateřské škole 

předložit pouze výsledek tohoto testu. Mateřská škola používá autorizované testy zn. 

Singclean. 

 Pokud se dítě odmítne otestovat, není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání, a bude 

se jednat o omluvenou absenci. 

 Instruktážní video najdete pod tímto odkazem: 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-

skole?fbclid=IwAR0OoOoqSYlxMaxXjOncVEukmth0aEC9FvcNOTYPP-6O71rvy-Ng7aY 

 

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den 

jeho přítomnosti, dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatním. 

Je nutné uzpůsobit počet přítomných osob tak, aby byly dodrženy rozestupy nejméně 1,5 m mezi 

testovaným dítětem s doprovodem a dalším testovaným dítětem s doprovodem. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0OoOoqSYlxMaxXjOncVEukmth0aEC9FvcNOTYPP-6O71rvy-Ng7aY
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0OoOoqSYlxMaxXjOncVEukmth0aEC9FvcNOTYPP-6O71rvy-Ng7aY


Pokud se dítě odmítne otestovat, není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání, a bude se 

jednat o omluvenou absenci. 

Výsledky testů evidujeme v denních přehledech testování. 

 

3. ORGANIZACE TESTOVÁNÍ 

 

MŠ Břetislavova 6 

 Používáte běžný vstup pro veřejnost 

V šatně můžete dětem odložit bundy, čepice a pokračujete do zadní části budovy. Šipky na 

stěnách Vám pomohou určit směr. Zadní místnost slouží jako izolační prostor pro případ 

pozitivního výsledku testu. 

 

MŠ Slovácká 39 

 Používáte vstup v boční části budovy (třída Berušky) 

Třída Berušek slouží jako izolační prostor pro případ pozitivního výsledku testu. 

 

 

4. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ  

1. Pokud je pozitivní výsledek testu indikován 1. den prezenční výuky, vztahuje se izolace 

pouze na dané dítě. 

2. Pokud je pozitivní výsledek testu indikován jiný než 1. den, do izolace musí všechny děti, 

které byly s tímto dítětem v kontaktu v MŠ v předchozích 2 dnech, a to nejméně do doby 

zjištění kontrolního výsledku pozitivně testovaného dítěte. 

3. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu 

praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen dítě odeslat ke konfirmačnímu 

(potvrzujícímu) vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto 

vyšetření: 

 RT-PCR test nepotvrdí infekci - zákonný zástupce dítěte neprodleně doloží 

výsledek škole, všechny děti se vrátí k prezenční výuce 

 RT-PCR test potvrdí infekci - zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat 

školu o pozitivním výsledku. Škola bezodkladně zasílá Krajské hygienické stanici 

(dále KHS) seznam dětí, které byly s pozitivně testovaným dítětem v kontaktu 

v MŠ v předchozích 2 dnech. KHS nařídí všem dětem karanténu a dále postupuje 

podle opatření MZd. 

4. Pokud je z důvodu nařízení karantény či jiných krizových opatření vlády znemožněna 

přítomnost většiny dětí s povinnou předškolní docházkou, přechází nepřítomné děti na 

distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu, tato distanční výuka je pro děti povinná. 

V ostatních případech nemá škola povinnost zajišťovat nepřítomným dětem vzdělávání 

distančním způsobem. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, doporučuje se 

nepřítomným dětem poskytovat studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů na 

dané období. Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální 

podmínky, možnosti a aktuální zdravotní stav 

 

V případě dotazů či potřeby konzultace se obracejte přímo na ředitelku školy tel. 731 588 153. 

 

Lenka Čudová, ředitelka mateřské školy 


