PROVOZ MŠ OD 12.4.2021
Organizace provozu
Vzdělávání bude probíhat ve třech neměnných skupinách:
Třídy: Berušky, Rybičky a Tygříci
Provoz MŠ bude v obvyklé provozní době od 6.00 - 16.00 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání začíná v 8.00 hodin.
Dítěti, které je dítětem dané mateřské školy, se ve škole umožňuje osobní
přítomnost pouze tehdy, pokud: nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního
testu, který mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním
vzdělávání. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou. I nadále bude těmto
dětem škola zasílat materiály pro domácí přípravu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách
a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje nově od 12. 4. 2021 v
mateřské škole:
• osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem, které mají povinné předškolní
vzdělávání,
• osobní přítomnost na vzdělávání dětem mladším, které jsou zapsány v dané
mateřské škole k předškolnímu vzdělávání a jejichž zákonní zástupci jsou ve
vybraných profesích.
• je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí,
• o způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka
školy,
• povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního
vzdělávání v mateřské škole, vyjma některé z podmínek v bodě „všeobecné
informace o testování“

• na děti mladší (jejichž zákonní zástupci pracuji ve výše uvedených profesích) se
vztahuje úplata za předškolní vzdělávání) – zákonní zástupci prokáží potvrzením
zaměstnavatele.
Testování v MŠ
Dle vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.dubna
2021 je škola povinna provádět u dětí a pedagogických pracovníků, kteří osobně
poskytují vzdělávání těmto dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří
přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, realizaci preventivního testování
neinvazivními antigenními testy.
Obecné informace k testování:
• Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,
škola bude absenci evidovat jako omluvenou. I nadále bude těmto dětem škola
zasílat materiály pro domácí přípravu.
• K testování se může dostavit dítě nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud
nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
• Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
• Odběr testovací vzorku je prováděn rodičem, zákonným zástupcem, za dohledu
určeného pracovníka mateřské školy.
• Škola vyčlení místo pro účel testování, tak aby byla dodržena hygienická
opatření.
• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které
nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID19 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. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování
dle harmonogramu školy. Jako potvrzení nestačí SMS s pozitivním výsledkem.
Termín a frekvence testování
Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test
se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole a mezi jednotlivými

termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.
tzn. při pravidelné docházce dítěte se test provádí v pondělí a ve čtvrtek.
• Pokud dítě nebude přítomno v MŠ v pondělí, bude otestováno první den jeho
přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud by nastoupilo
mimo tyto dva testovací dny, prosíme den předem napsat sms na 774 402 883
(ředitelka MŠ), že dítě přijde do MŠ mimo testovací dny. Bude zde na vás opět
čekat osoba pověřená dohledem nad testováním. Vchod při testování je vždy
bočním vstupem přes zahradu vlevo od hlavního vchodu.
Organizace a příprava testování
Pondělí – první den testování
• vstup do prostor školní zahrady a budovy s ochranou úst (rodiče – respirátor, dítě
– zdravotnická rouška)
• testovací místo je zřízeno ve spojovací chodbě, vstup bočním vchodem do
zahrady vlevo od hlavního vchodu
• průběh testování - dítě posadíte k připravenému stolečku
• od přítomného dohlížejícího zaměstnance školy obdržíte testovací sadu, instrukce
a nadále vám bude k dispozici, provede vás celým postupem testování
• vyhodnocení testu - děti, za přítomnosti rodičů, čekají v prostoru školní zahrady,
při zachování dostatečných rozestupů, po dobu časového limitu, cca 15 min., na
výsledek testu
• výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
• negativní výsledek – dítě přechází i s rodičem do šatny určené třídy podle rozpisu,
určeného ředitelkou školy, u vchodu si vydezinfikuje ruce a za dozoru rodiče se
převlékne, následně je dítě rodičem předáno učitelce
• pozitivní výsledek – dítě odchází z MŠ a je postupováno podle Metodiky vydané
MŠMT (MŠ vystaví zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku testu,
zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních
služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro
děti a dorost)
Čtvrtek – druhý den testování (stejný postup jako v pondělí)

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené
roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu u dítěte, kdy rodič
vykonává odběr!
Dítě do MŠ vodí pouze jedna osoba, ostatní děti nemají vstup povolen.
V šatnách se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu vždy pouze dvě dospělé
osoby + dvě děti, které navštěvují MŠ.
Mateřská škola obdržela k testování antigenní testy Singclean.
Vyjádření kraje na dotazy rodičů, kteří by chtěli použít vlastní testy při
testování dětí:
Na základě množících se dotazů k možnosti testovat děti/žáky antigenními testy, které si donesou
rodiče sdělujeme následující:
Na základě telefonického vyjádření KHS tyto testy nelze používat.
Oporu najdete v Mimořádném opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6.4.2021 – bod I. b)
..... se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen
„preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve
čl. II stanoveno jinak.
S pozdravem
Mgr. Hana Koudelová
oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu
mobil.: +420 734 690 047
tel.:
+420 564 602 949
e-mail: koudelova.h@kr-vysocina.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním dětí
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4.
2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R,
bude docházet ke zpracovávání osobních údajů dětí, a to údajů o tom, zda má dítě
přítomny antigeny viru SARS-CoV-2 či nikoliv.
Tyto údaje budou zpracovávány na základě právního titulu plnění právní povinnosti
ve smyslu Čl. 6 písm. odst. 1 písm. B) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (nařízení GDPR). Data budou využívána výhradně za účelem testování a

budou smazána ihned poté, co pomine účel jejich zpracování. Všechny osobní
údaje budou zabezpečeny v souladu s interními předpisy školy.

