
Důležité informace pro rodiče!!!!! 
Milí rodiče, 

jak už mnozí z vás slyšeli, budou se od pondělí 12.4.2021 opět otevírat také mateřské 

školy. Návrat do mateřských škol je však povolen pouze dětem nejstarším, tedy všem 

dětem s povinnou předškolní docházkou ( i těm které budou mít odklad školní docházky), 

dále 

- dětem zdravotnických pracovníků 

- dětem zaměstnanců bezpečnostních sborů 

- dětem příslušníků ozbrojených sil 

- dětem pedagogických pracovníků, pracovníkům školního stravování 

- dětem zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví 

- dětem zaměstnanců v sociálních službách 

- dětem zaměstnanců Úřadu práce 

- dětem zaměstnanců ČSSZ a OSSZ 

- dětem zaměstnanců Finanční správy 

 a to pouze v případě, že se podrobí preventivnímu testování s negativním výsledkem. 

Dětem, které se testování nezúčastní, nebo které mají pozitivní výsledek testování, je 

nadále zakázána přítomnost na vzdělávání v mateřské škole. Škola bude tuto absenci 

evidovat, jako omluvenou. 

Testování dětí i zaměstnanců školy bude probíhat 2x týdně pomocí antigenního testování 

(vždy v pondělí a ve čtvrtek, v případě nepřítomnosti dítěte v tyto dny, proběhne testování 

v den nástupu do MŠ) a 1x týdně v případě použití RT-PCR testů. Pokud tyto testy budete 

s dětmi absolvovat, je nutné doložit škole potvrzení o výsledku testu. 

Testování bude probíhat v určené testovací místnosti (třída Kuřátek).  

Testování dětí budou provádět vždy zákonní zástupci dítěte (či jiná osoba, která musí mít 

souhlas nebo pověření zákonným zástupcem - dokument naleznete na našich stránkách a 

nebo obdržíte přímo v MŠ) za přítomnosti dohlížející pověřené osoby (zaměstnanec školy), 

která bude zaznamenávat výsledek testování.  Při testování je nutné dodržovat všechna 

hygienická opatření a mít nasazený respirátor. 

Testování bude provedeno hned po vstupu do budovy, před vstupem dětí do tříd. 

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby počítali s časovou rezervou min. 20 minut, což je 

čas nutný k testování. 

Děti budou rozděleny do 2 tříd po max 15 dětech (třída Broučků a Berušek). Seznamy 

budou vyvěšeny v šatnách i u dveří jednotlivých tříd. 

Děti nemusí mít v mateřské škole roušky ani respirátory. 

 



Pokud by jste potřebovali další informace ohledně provozu MŠ neváhejte se na nás obrátit, 

napsat email: lesniakova1@seznam.cz nebo zavolat 777 562 329. 
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