
Vážení rodiče,  

vzhledem k organizaci a hladkému průběhu znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021 Vás žádám o 

závazné přihlášení Vašeho dítěte prostřednictvím meilu:ms.vaclavice@aseznam.cz nebo sms 

na telefon: 607 023 506 

Nastoupit mohou výhradně děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti rodičů, 

kteří zastávají konkrétní pracovní profese napomáhající v boji s epidemií. 

Vybrané profese: 

 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. 

 

Dále je nutné počítat s tím, že s účinností od 12. 4. bude v MŠ probíhat preventivní 

testování dětí, dle organizačních podmínek stanovených mateřskou školou. 

Dítě (zákonný zástupce) nemůže být nuceno k účasti na testování, proto je absence v MŠ z 

důvodu neúčasti na testování řádně omluvena (po dohodě s ředitelkou MŠ bude zákonným 

zástupcům poskytnuta podpora pro vzdělávací činnosti v domácím prostředí – pokud to bude 

časově možné). 

Testování bude prováděno s frekvencí dvakrát týdně, a to v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK, 

bezprostředně po příchodu do školy (nebude-li dítě v den testování přítomno, provede se test 

první den osobní přítomnosti v MŠ).  

Test poskytnutý mateřskou školou, bude proveden zákonným zástupcem dítěte za 

přítomnosti zaměstnance MŠ. Čas testování jsme přizpůsobili Vašim požadavkům od 6:15 

(tak, abyste se stihli včas dopravit do zaměstnání) a poslední test bude vydán v 7:45 (tak, 

abychom stihli v 8:00 zamknout MŠ). 

Pro testování jsme vyčlenili šatnu dětí  – testovat se budou kvůli dodržení 

epidemiologických opatření za přítomnosti rodičů, po uplynutí doby a vyhodnocení 

negativního testu se převléknout v druhé šatně a jdou do herny. V případě pozitivity dostanou 

rodiče potvrzení, s kterým budou telefonicky kontaktovat dětskou lékařku – ta jim vystaví 

žádanku na kontrolní PCR test.  

Pokud by se venkovní teploty posunuly k 15 – 30°C  přesuneme testování ven, aby mohlo být 

odbaveno více dětí na jednou. 

Prosím počítejte s časovou prodlevou při příchodu do MŠ v testovacích dnech a vytvořte 

si rezervu, ať vše stíháte v klidu. Byli bychom moc rádi, kdyby vše probíhalo tak, aby děti 



necítily stres a chodily do školky s úsměvem. Věřím, že pokud je nebudeme „strašit“ dopředu, 

tak vše zmáknou bez velkých problémů. 

Podmínka, kdy dítě nemusí podstoupit testování se považuje za splněnou, pokud zákonný zástupce doloží, že 

dítě:  

 prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho 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,  

 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, nebo 

 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. 

 
 

Děti v mateřské škole jsou vyjmuty z povinnosti nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest. 

 

Stále platí pravidlo, že děti nesmí přijít do MŠ s příznaky respiračního či jiného onemocnění. 

V případě nemoci – omlouvejte děti běžně telefonicky.  

Vzhledem k situaci budeme trávit většinu času venku na čerstvém vzduchu – proto děti 

oblékejte dle aktuálního počasí a tak, aby Vám nevadilo, že se umažou.  

 

I nadále sledujte pravidelně internetové stránky a facebook 

mateřské školy.  

 

Do přílohy vkládám materiály z MŠMT a MZČR.  

 

Moc Vám všem děkuji za spolupráci. Na děti se v pondělí moc těšíme 

a věřím, že vše proběhne v naprostém pořádku.  

 

Broschinská Martina 

 

 

 

 


