
INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ 

v pondělí 12. 4. 2021 bude obnoven provoz MŠ 

POUZE pro děti s povinnou předškolní docházkou a vybraných profesí 

 Děti budou rozděleny do dvou skupin v maximálním počtu 15 dětí (nesmí 

se slučovat ani skupinu měnit) 

 Otevřené jsou třídy Kometek a Hvězdiček, třída Sluníček je testovací 

 Pokud v dalším týdnu nastoupí víc dětí, vytvoříme skupiny tři 

 Všechny děti i zaměstnanci školy budou po vstupu do budovy otestováni 

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a to 2x týdně, vždy v pondělí a 

ve čtvrtek 
 Používáme testy SINGLEAN – instruktážní video můžete shlédnout zde: 

https://youtu.be/BmDnd140UH4   

 Testy máme připravené pro všechny děti ve školce ( vlastní testy si 

nemůžete nosit) 

 Podrobné informace jsou na hlavní stránce www.mskoralky.cz   

AKTUALITY – INFORMACE O TESTOVÁNÍ A VIDEO 

 Děti v mateřské škole nemusí nosit roušku ani respirátor, zaměstnanci 

budou používat respirátory 

 V případě vycházky do parku budou mít děti připravené roušky ve skříňce 

(povinnost nosit roušku v parku se může změnit) 

 Doprovod dětí musí při pohybu v areálu MŠ používat respirátory 

TESTOVÁNÍ 

Organizace testování v naší škole:  

 Testování 2x týdne antigenním testem výtěrem z dutiny nosní, frekvence 

pondělí, čtvrtek 

 Dítě, které nastoupí v jiný den, bude otestováno samostatně a další 

testování proběhne v testovací den (př. Dítě nastoupí v úterý – bude 

otestováno a ve čtvrtek bude testováno znovu!) 

 S ohledem na zajištění pohody při testování, budou dětem test provádět 

rodiče anebo doprovázející osoba s pověřením-plnou mocí 

 V testovací den je třeba počítat s časovou rezervou 20-30 minut na test 

 U vstupu do budovy použijete desinfekci a v obuvi vyjdete do 1. patra 

– před šatnou třídy Sluníček se zují děti i rodiče 

 Testovací místo - třída Sluníček 

 Před samotným testem si děti umyjí ruce v umývárně, použijí 

jednorázový papírový ručník 

https://youtu.be/BmDnd140UH4
http://www.mskoralky.cz/


 Od učitelky dostanete sadu na testování – posadíte se na volné místo u 

stolečku, kde provedete dítěti výtěr z přední části nosní dutiny pod 

dohledem pracovníka mateřské školy (na každém stolečku je leták 

s postupem testování) 

 Vyčkáte na výsledek testu 15 minut – oznámíte učitelce ukončení 

testování a ta zapíše výsledek do seznamu (čas 15 minut si hlídáte sami) 

Vyhodnocení a co dál 

 Výsledek je negativní – HURÁ! Dítě může do školky 

 Sejdete s dítětem k botníkům, kde se přezuje a vejdete do šatny příslušné 

třídy (seznam rozdělení dětí je ve třídě Sluníček a u botníků) 

 V šatně vyhledáte svou skříňku (ve Hvězdičkách je popiska se jménem), 

uložíte oblečení a 2 dětské chirurgické roušky (nejlépe s gumičkou kolem 

krku), pro případ procházky do parku 

 Věci dětí z  Kometek jsou již uloženy v označených skříňkách ve 

Hvězdičkách 

 Dítě může bez roušky do třídy, kde ho s radostí přivítá učitelka i 

kamarádi 

 

 Výsledek je pozitivní – JE NÁM LÍTO, ale dítě do školky nesmí 

1. Pozitivní výsledek první /pondělí/testovací den – dítě odchází domů, 

musí podstoupit PCR test, ostatní ze skupiny můžou do MŠ 

2. Pozitivní výsledek další /čtvrtek/testovací den – celá skupina včetně 

pedagogů ve třídě jde domů, pozitivní dítě jde na PCR test, všichni čekají 

na výsledky testu, je-li pozitivní PCR test, následuje karanténa pro celou 

skupinu 

Kdy se testování neprovádí 

U osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém 

místě, ne starší 48 hodin a je-li dítě bezpříznakové a nebyla mu nařízena 

karanténa 

 U osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci ve 

stanoveném rozsahu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů – bude nutné 

předložit potvrzením od lékaře nebo zprávu z laboratoře o prvním 

pozitivním testu 



V případě, že zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nebude 

přítomnost dítěte ve škole umožněna a bude se vzdělávat doma s rodiči. Dítě je 

z docházky do MŠ omluveno, jako v případě nemoci. 

 

Nevoďte do školky dítě s příznaky respiračního onemocnění! 

Pokud se během dne objeví příznaky respiračního onemocnění (teplota, suchý 

kašel, dušnost, rýma, nevolnost, průjem), bude dáno dítě do izolace, zavoláme 

rodiče a ten si pro něj neprodleně přijde. 

 

 


