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Právní podklady přijatých změn a opatření: 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 

• Metodická doporučení Ministerstva školství 

o Návrat žáků do škol 

o Návrat dětí do mateřských škol 

o Manuál Covid 19 – testování ve školách duben 2021 

o Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19 

o Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání 

 

1. Osobní přítomnost dětí v mateřské škole je umožněna pouze těm dětem, které plní povinné 

předškolní vzdělávání a také dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

b) 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, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné   

    výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

e) příslušníci ozbrojených sil 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) 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, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního   

   zabezpečení, 

 j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

2. Dítěti uvedeném v odstavci 1. je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole pouze 

tehdy, pokud: 



a. nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19, a také 

b. pokud podstoupilo samotestování v naší škole ve frekvenci stanovené tímto 

dokumentem prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo 

c. pokud zákonný zástupce doloží, že dítě  

o prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba 

izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 90 dní, nebo 

o má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou 

starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb, 

nebo 

o má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací 

látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 

přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dnů. 

3. Děti jsou vzdělávány ve skupinách maximálně po 15 dětech, a to na obou pracovištích. 

4. Vstup třetích osob do budovy školy je možný pouze v nezbytně nutných případech 

v souvislosti se zabezpečením provozu školy a také zákonným zástupcům jako doprovodu 

pro dopomoc při samotestování dětí. Vstup je možný pouze v případě, že třetí osoba nejeví 

žádné známky onemocnění, není pozitivně testována na onemocnění Covid 19 a není ji 

nařízena karanténa. Při vstupu je zamezeno jakémukoli přímému kontaktu s ostatními 

dětmi i personálem školy. 

5. Vždy v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat samotestování všech dětí a také všech 

zaměstnanců školy, kteří přicházejí do přímého kontaktu s dětmi. 

6. Vždy v pondělí bude probíhat samotestování zaměstnanců, kteří nepřicházejí do přímého 

kontaktu s dětmi. 

7. V případě pozdějšího nástupu, je testování prováděno 1.den přítomnosti ve škole. 

8. Dítě doprovází vždy pouze jeden zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba.  

9. V případě doprovodu pověřenou osobou v den, kdy probíhá testování, je nutné předložit 

písemný souhlas zákonného zástupce s provedením testu s dopomocí pověřené osoby. 

10. Jeden zákonný zástupce vstoupí se svým dítětem do budovy školy, a to po zazvonění  a 

příchodu dohlížejícího zaměstnance. Na stole bude připravena celá sada pro testování 

jednoho dítěte a také návod k provedení testu. Doprovázející osoba použije desinfekci na 

ruce pro sebe i své dítě a dle přiloženého návodu a pokynů dohlížejícího zaměstnance 

bude dopomáhat dítěti při testování z kraje nosu. Po provedeném testu a označení testu 

jménem a časem, kdy byl test proveden, odchází dítě se svým doprovodem mimo budovu 

školy, kde počká na výsledek testu. Pověřený zaměstnanec provede úkony směřující 

k dokončení testu a provede písemný záznam o provedeném testu. V případě negativního 

výsledku, je dítě přijato v daný den ke vzdělávání. V opačném případě obdrží zákonný 

zástupce od ředitelky školy potvrzení o pozitivním testu a je jeho povinností informovat 

ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o provedení PCR testu. 

11. Pokud má dítě následně pozitivní PCR test, je zákonný zástupce povinen bezodkladně 

informovat ředitelku školy. 



12. Osobní účast na vzdělávání v mateřské škole není umožněna dětem, které se testování ve 

škole nezúčastní, nebo je jeho výsledek testování pozitivní.  

13. Absence z těchto důvodů je považována za omluvenou a dítěti je poskytováno vzdělávání 

distančním způsobem, a to prostřednictvím materiálů ke vzdělávání zveřejňovaných na 

stránkách jednotlivých tříd. Materiály je možné také převzít fyzicky přímo v mateřské 

škole, a to pro daný týden vždy v pondělí od 14.00 do 16.00. 

14. V případě zjištění pozitivního antigenního testu u dítěte nebo i zaměstnance, který byl 

v kontaktu s ostatním dětmi v dané třídě v mateřské škole 2 dny před a  2 dna po 

provedením testu, /tato situace může nastat při čtvrteční testování/ není umožněna osobní 

přítomnost všech dětí na daném pracovišti školy, a to až do doby předložení negativního 

výsledku PCR testu uvedeného dítěte. V tomto případě jsou zákonní zástupci kontaktováni 

o informováni o nutnosti okamžitého ukončení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  

15. Všichni zaměstnanci po celou dobu výkonu práce používají respirátor, děti nepoužívají 

žádné ochranné prostředky. 

16. Všichni příchozí do budovy školy jsou povinni použít desinfekci na ruce. 

17. Při odchodu dítěte domů, nevstupuje zákonný zástupce do budovy školy, ale pouze 

zazvoní u vchodu do budovy a vyčká příchodu zaměstnance školy, který dopomůže dítěti 

ze školy odejít. 

18. V případě, že jsou děti v odpoledních hodinách před odchodem domů na zahradě, zákonný 

zástupce na zahradu nevstupuje, ale upozorní zaměstnance školy na svůj příchod a na své 

dítě počká za brankou. 

19. Doprovázející osobě se zakazuje pohyb a pobyt bez respirátoru, a to ve všech vnitřních i 

venkovních prostorách školy. 

20. Děti jsou vedeny k dodržování hygieny a častějšímu správnému mytí rukou. 

21. Všechny prostory školy jsou nadále pečlivě denně uklízeny a desinfikovány. 

22. K úklidu jsou používány desinfekční prostředky, a také ve velké míře parní čistič. 

23. Je zvýšena desinfekce madel a klik v celé budově školy. 

24. Při výskytu pozitivního výsledku testu, jsou veškeré plochy a prostor, kde se nacházel 

pozitivně testovaný ihned desinfikovány. 

25. Další opatření a postupy jsou prováděny v souladu s metodikou a aktuálně platnými 

mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví s Ministerstva školství. 

26. Na základě vydaného prohlášení MŠMT dne 9.4.2021 je možné, aby si zákonný zástupce 

dítěte na vlastní náklady pořídil a přinesl pro testování svého dítěte některý z testů 

schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-

antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. 

Je však důležité, aby samotné testování proběhlo přímo ve škole a není možné, aby bylo 

testování provedeno doma. Zákonní zástupci, kteří zvolí tuto možnost, musí být předem 

obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, předem vyhledají test v seznamu 

schválených testů a dohlížejícímu zaměstnanci školy před testováním sdělí pořadové číslo. 

Tím se urychlí ověřování a vyhledávání v rozsáhlém seznamu, který obsahuje více než 

700 schválených položek. 

 

 

V Krnově dne 9.4.2021             Marcela Vávrová 
        ředitelka Mateřské školy Slunečnice, 

 Krnov, příspěvková organizace 
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