
Informace ke znovuotevření MŠ Kameňáček pro předem 

přihlášené děti 

 
Vážení rodiče, 
 
posíláme Vám navazující informace ke znovuotevření MŠ, ze dne 7. 4. 202. Platí již 
vše zmíněné v tomto dokumentu (Informace ke znovuotevření MŠ Kameňáček – 
umístěné na web dne 7. 4. 2021). 
 
V provozu budou tři třídy – Kytičky, Zajíčci a Dráčci. V těchto třídách mohou být 
skupiny maximálně po 15-ti dětech. Z toho důvodu jsme museli některé přihlášené 
děti z Kytiček a Včeliček, zařadit do Dráčků (pavilon B, přízemí). Rodiče dětí, kterých 
se toho přeřazení týká, byli obvoláni. Komu jsme nevolali ohledně přeřazení do jiné 
třídy, zůstává ve své stávající. 
 
Prosba – z organizačních důvodů Vás velice uctivě žádáme, zda byste si své děti 
nemohli vyzvedávat nejdéle do 16 h.  
Pokud budete předem vědět, že si své dítě nestihnete do 16 h. vyzvednout, dejte 
nám to prosím předem na vědomí. Děkujeme. 
 
Upozornění – v žádném případě nevoďte do MŠ dítě, které vykazuje známky nebo 
uvádí, že pociťuje: 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. 
Dodržujte bezpečné rozestupy (1,5 – 2 m), hygienická pravidla (dezinfekce, 
respirátory). 
 
Před vstupem do šatny u své třídy si v testovací místnosti za dohledu 
zaměstnance MŠ, otestujete své dítě a následně vyčkáte cca 15 min. na výsledek 
testu. Počítejte tedy se zdržením a přijďte s dostatečným časovým předstihem. 
Výsledek Vám pověřený zaměstnanec MŠ zavolá na Vámi uvedené telefonní číslo a 
poté může dítě vstoupit do své třídy. V prostoru zahrady se pohybujte 
v respirátorech, bezpečně a v doporučených rozestupech. 

K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škola obdržela. 

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). 



Rodiče dětí, kteří pracují ve vybraných profesích a jejich děti neplní povinné 
předškolní vzdělávání, doloží škole potvrzení zaměstnavatele o tom, že v těchto 
profesích pracují. 

Testovací místnosti jsou umístěny: 

a) V zadní části budovy – vstup ze zadní zahrady – je označeno šipkami. Platí 
pro děti ze Zajíčků, Dráčků a Včeliček 

b) V šatně třídy Včeliček (pavilon A, přízemí) – platí pro děti ze třídy Kytiček 
 
Místnosti jsou řádně označeny. 

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE 
DOMA! 

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

Instruktážní video k testování testy LEPU, které jsme obdrželi. 

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

 

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. 

 

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

