
Informace ke znovuotevření MŠ Kameňáček 

Vážení rodiče, 

dnes jsme obdrželi do datové schránky upřesňující informace k zahájení 
provozu v mateřské škole. Víme, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem 
všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že 
chápeme Vaše obavy a slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat 
nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosíme 
Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a 
nařízení k ochraně veřejného zdraví. 

Vybíráme pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při 
návratu do provozu MŠ: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na 
jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve 
školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-
1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 
v mateřských školách: 

 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině 
maximální 15 dětí, 

 dětem, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese: 

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 



PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ: 

1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, 
dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta 
chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, 
bolest hlavy). 

2. Dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím 
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 (dále jen „preventivní antigenní test“), který mu provedl zákonný zástupce 
nebo jiná osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola. Dítě se prokáže 
negativním výsledkem tohoto vyšetření v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají 
výsledku preventivního antigenního testu (zpravidla 15 min.) 

3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a 
nosu.  

TESTOVÁNÍ: 
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, 
(kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. 
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – 
viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy (ty nemá 
škola k dispozici, rodiče si je hradí sami). 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR 
testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění 
COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již 
prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou 
zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Přehled návazných postupů při testování dětí: 

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k 
testování ve školách a školských zařízeních. 

https://testovani.edu.cz/ 

 

 

 

 

https://testovani.edu.cz/


PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ: 

Průběh testování v MŠ bude upřesněn dle předem zjištěného počtu 
docházejících dětí. 

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE 
DOMA! 

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdrží. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s 

Pokud se za těchto podmínek rozhodnete si nechat dítě, které plní povinnou 
předškolní docházku doma, budeme Vaše rozhodnutí akceptovat, docházka (na 
základě řádné omluvy) Vašeho dítěte, bude omluvena.  

V tom případě pak bude forma distanční výuky ze strany MŠ, pokračovat. Určitě 
nás v tomto případě kontaktujte. 

Neprodleně Vás žádáme o zpětnou vazbu, zda Vaše dítě bude do MŠ za 
těchto podmínek docházet (týká se pouze dětí s povinným předškolním 
vzděláváním a dětí rodičů vybraných profesí – viz specifikace výše). 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. 

Ředitelka školy - Mgr. Petra Fiklíková – 733 127 290 

Zástupkyně ředitelky – Martina Hamplová – 792 307 248 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

