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Opatření v Mateřské škole „Delfínek“ 

platná od 12.4.2021 do odvolání 
 

Mateřská škola je otevřená pro děti, které plní povinný předškolní rok a pro děti rodičů těchto profesí: 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

 pedagogičtí pracovníci 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů 

 příslušníci ozbrojených sil 

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 

 zaměstnanci Úřadu práce ČR 

 zaměstnání České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálních zabezpečení 

 zaměstnanci Finanční správy ČR 

 

Organizace:  

Děti budou maximálně v 15 členné neměnné skupině (tj. ve své kmenové třídě) 

Děti v MŠ ROUŠKY NEMAJÍ! 

Vstup zákonným zástupcům do prostor školy je možný jen na nezbytně dlouhou dobu. Další doprovod 

není možný. Zákonní zástupci mají povinnost nosit v prostorách školy respirátory či nanoroušky.  

V mateřských školách děti mohou cvičit, avšak nesmějí zpívat. Je doporučován co nejdelší pobyt venku. 

 

Testování dětí: 

   Před vstupem do prostoru třídy budou děti 2x týdně (pravděpodobně v pondělí a ve čtvrtek) 

testovaní neinvazivní metodou antigenního testu  (výtěrem v přední části nosu). Preventivní test se 
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provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy. Pokud dítě nebude přítomné v den testování 

(pondělí, čtvrtek), bude testován v den jeho příchodu.  

   Výtěr z nosu provedou zákonní zástupci v prostorách MŠ. Zaměstnanec MŠ bude test vyhodnocovat. 

Výsledek bude přibližně za 10 – 15 minut (záleží na konkrétním typu testu). 

   Rodič nemusí čekat na vyhodnocení testu. V případě, že test bude pozitivní, budeme zákonnému 

zástupci volat. Po dobu příchodu rodiče bude dítě čekat v izolaci. Škola vystaví dítěti potvrzení o 

pozitivním výsledku s uvedeným dnem a časem provedení testu. Zákonný zástupce je povinen v co 

nejkratším čase dítě vyzvednout a kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost. Lékař 

připraví elektronickou žádanku na RT- PCR testy.  

   V případě, že vyjde dítěti pozitivní výsledek RT-PCR testu a byl v MŠ 2 dny před provedením testu či 

2 dny po provedení testu, je zákonný zástupce povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. 

   Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po 

provedení testu s „pozitivním“ dítětem v jedné třídě, nemůžou nastoupit do MŠ, dokud nebudou 

známy výsledky RT-PCR testy dítěte, které bylo antigenním testem označené za pozitivní. V případě, že 

RT-PCR test vyjde negativní, mohou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání v MŠ. Pokud vyjde 

pozitivní, KHS ostatním dětem nařídí karanténu. 

   Stejný proces platí také v případě, že vyjde pozitivně také pedagogický pracovník, který pracuje 

v dané skupině.  

   Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace (karantény) nejde. 

 

 

Nemusí se testovat děti, které:  

 doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více jak 90 dní 

 absolvovaly test ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek jenž není starší 48 hodin 

 

   V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte, nemůže být za to sankciován, avšak 

dítě se nemůže zúčastnit prezenčního vzdělávání.  

   V případě, že děti, které absolvují povinný rok předškolního vzdělávání, nenastoupí do MŠ, je třeba 

napsat omluvenku.  
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Shrnutí: 

 děti jsou v 15 členné neměnné skupině 

 děti nemají při pobytu v MŠ roušky 

 antigenní testy (Lepu Rapid test) 2x týdně (pondělí a čtvrtek) 

 testy provádí zákonný zástupce za asistence pověřeného zaměstnance MŠ  

 testy vyhodnocuje zaměstnanec MŠ 

 v případě pozitivního testu kontaktujeme rodiče 

 rodič je povinen, co nejdříve dítě vyzvednout a kontaktovat svého praktického lékaře pro děti 

a dorost 

 děti, které byly přítomné 2 dny před a 2 dny po provedením pozitivního testu svého spolužáka 

se nemůžou zúčastnit prezenčního vzdělávání 

 v případě, že RT-PCR testy dítěte (pedagogického pracovníka) vyjdou pozitivně, ostatní děti 

padají do karantény 

 v případě, že RT-PCR testy dítěte (pedagogického pracovníka) vyjdou negativní, ostatní děti 

pokračují v prezenční výuce 

 pokud dítě nechcete testovat, nemůže se účastnit prezenční výuky 

 pokud dítě, které plní povinný školní rok před nástupem do ZŠ, nenavštěvuje MŠ je třeba 

napsat omluvenku 

 

 


