Mateřská škola Rohozná, Rohozná 240, 569 72
IČ: 750 18 292
telefon: +420 461 595 015, +420 461 595 188; mobil: +420 731 509 947; e-mail: info@msrohozna.cz

Milí rodiče,
vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o
organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021:
KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:
Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání
Děti, jejichž zákonní zástupci jsou
 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
 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
VSTUP DO MŠ:
Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZd.
Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Zaměstnanci MŠ jsou
povinni nosit respirátor.
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TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:
Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě
pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní
prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako
omluvenou.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZČR 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před
zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.
V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu
třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem
čekat 15 minut. Může se stát, že pokud se dostaví více dětí najednou, doba čekání na přijetí
dítěte do třídy MŠ se může protáhnout.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování a následně
anonymizovanou formou elektronicky zaslány do centrální evidence.
Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma.
Testování se neprovádí:




u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v
rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RTPCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické
podobě atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy
u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze
zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.
V případě, že zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s přítomností dítěte v mateřské škole, musí
mateřskou školu s tímto seznámit. V případě zájmu kontaktuje MŠ, která mu může poskytnout
některé materiály, se kterými pracují děti v mateřské škole. Škola není povinna zajišťovat
distanční vzdělávání.

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ:



probíhat bude dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) /v případě nepřítomnosti dítěte v tento
den, se provede test v den přítomnosti dítěte/
zazvoníte na zvonek u hlavního vchodu do budovy školy (vchod z parkoviště),
zaměstnanec MŠ vás pustí do vestibulu a zavede do třídy, kde bude probíhat testování.
Vydesinfikujete si ruce. Zákonný zástupce bude mít po celou dobu nasazenou ochranu
dýchacích cest podle platného opatření. Dostanete test a podle instruktáže provedete
dítěti výtěr z nosu. Hotový test necháte položený na lavici, v které sedíte. Mezi
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testovacími místy je zachován rozestup 1,5m. Po 15minutách dohlížecí osoba přečte
výsledek. V případě negativního testu si dítě zavedete do šatny MŠ, předáte přítomné
p.učitelce a vy můžete odejít.
pokud bude výsledek testu pozitivní, dostanete od nás potvrzení o pozitivním výsledku
testu, s tím budete neprodleně kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte a ten vás odešle
na PCR test. Výsledek PCR testu, je rodič povinen sdělit při obnovení docházky (viz.
instrukce níže)
ve stejném modulu bude probíhat i testování zaměstnanců

Naše MŠ disponuje Lepu testy, odběry se provádí takto:
 během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní
dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou
z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
Dle pokynů dohlížející osoby zákonný zástupce pokračuje krokem k vyhodnocení testu:







otevírá vyhodnocovací kartu,
vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
odstraňuje lepicí proužek
dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku
zákonný zástupce otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a
lehce přimáčkne
takto provedený test zůstane položený na lavici, kde zákonný zástupce s dítětem
setrvají a začne se odpočítávat doba 15 min
po uplynutí doby si dohlížející osoba test převezme, sdělí ZZ a dítěti výsledek, který
zaznamená.

Instruktážní video k testování testy LEPU:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

CO DĚLAT, KDYŽ JE DÍTĚ POZITIVNÍ:
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti,
kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů.
Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno. Zákonný
zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.
 Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení .PCR
testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu se
neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění
výsledku.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které dále
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informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti
vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo
pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle
věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením
KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny dětí třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.
S SEBOU DO MŠ:
V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy
o doplnění věcí v šatně o:




náhradní oblečení
HOLINKY
jednu roušku v sáčku (prosím o vložení do batohu, či tašky v šatně, v kterých mají vaše
děti věci)

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně rozhodnutí nadřízených orgánů, využijte
informační linky příslušných orgánů (MŠMT, MZČR), kde pracují vyškolení odborníci,
kteří vám dotazy zodpoví.
Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit
vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou.
Uděláme vše proto, aby byl návrat dětí do MŠ co nejsnadnější.
V případě dotazů ohledně provozu naší MŠ můžete volat na tel. č. 731 509 947.
Ještě jedna prosba z naší strany, po návratu vašich dětí do MŠ, buďte kdykoli na
telefonu, pro případ volání z naší strany.
Přejeme Vám ať jste zdraví a prosíme o shovívavost a trpělivost, ani pro nás to není
lehká situace. Moc se těšíme, až se se všemi opět uvidíme.
Bc. Dagmar Pachovská
ředitelka školy

V Rohozné dne 9. 4. 2021
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