
Vážení rodiče, 

na základě opatřeních vydaných Vládou ČR dojde na mateřské škole od 12. 4. 2021 k těmto 

organizačním opatřením. 

 

Obecná protiepidemická opatření 

 Dospělé osoby mají povinnost ve všech prostorách mateřské školy nosit prostředky ochrany dýchacích 

cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. 

 Vstup třetích osob do prostor školy (zákonní zástupci, pracovníci školských poraden, apod.) je obecně 

možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Např. 

se zákonným zástupcem se pedagog setká před školou a na místo jednání ho doprovodí. 

 Bude probíhat pravidelné testování dětí, kterým bude umožněna prezenční výuka, neinvazními 

antigenními testy pro samosběr (bližší viz. níže). 

 Budou pravidelně větrány vnitřní prostory školy. 

 Vzdělávání bude probíhat v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. 

 Žádáme rodiče, aby do prostor mateřské školy vstupovali jen v nezbytných případech. Dítě bude do 

MŠ doprovázet vždy jen jedna osoba. 

 

 

Účast na vzdělávání 

 Prezenční výuky se mohou účastnit pouze děti: 

o které plní povinné předškolní vzdělávání a 

o zákonných zástupců, kteří 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, nebo 

- 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. 

 U ostatních dětí je osobní přítomnost na vzdělávání nadále zakázána. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

 V souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, bude úplata za předškolní vzdělávání, za 

dobu přerušení provozu MŠ, odpovídajícím způsobem krácena. 



 V případě uzavření MŠ po celý měsíc bude úplata zcela odpuštěna. 

 

Antigenní testování dětí 

 Testování bude probíhat pro prezenčně vzdělávané děti v termínech: pondělí a čtvrtek. 

 Testování se neprovádí u dětí: 

o kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního 

výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na 

odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19, 

nebo 

o 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 RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto 

skutečnost musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v 

listinné či elektronické podobě, atp.). 

 K testování je možné se dostavit jen v případě, pokud dítě nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění, viz. příloha. 

 

 Testování bude probíhat samosběrem, Lepu testy (viz. instruktážní leták v příloze a instruktážní video) 

za dohledu zaměstnance mateřské školy. 

 U testování mohou asistovat zákonní zástupci (nebo zákonným zástupcem písemně pověřená osoba, 

která s tím souhlasí). 

 Všechny přítomné osoby při testování se musí řídit platnými protiepidemickými pokyny a respektovat 

pokyny zaměstnanců školy, kteří testování zabezpečují. 

 Pokud se dítě testování v pondělí/čtvrtek neúčastní, je testováno bezprostředně po příchodu do školy 

v další dny. 

 Pokud se dítě neúčastní testování, MŠ bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. MŠ nemá 

povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Poskytne přiměřenou formu studijní podpory. 

 

 Testování se koná v pondělí a ve čtvrtek vždy do 8
00

 hod. v mateřské škole. 

 

 V případě negativního antigenního testu může dítě absolvovat prezenční vzdělávání, případně po 

doložení výše uvedených potvrzení. 

 V případě pozitivního antigenního testu škola vydá dítěti (zákonnému zástupci) potvrzení o pozitivním 

testování, náležitě poučí o dalším postupu (dle pokynů ministerstva zdravotnictví a školství) a dítě 

opouští v doprovodu zákonného zástupce mateřskou školu. 

 Vliv pozitivního antigenního testu na ostatní děti skupiny je popsán v příloze. 

 

Stravování 

 Prezenčně vzdělávané děti se stravují v mateřské škole. Stravu si odhlašují obvyklým způsobem. 

 

 Stravování dětí na distanční výuce (odběr jídla 1 den nepřítomnosti dítěte ve škole) 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


 Pokud mají rodiče zájem odebírat jídlo pro své děti na distanční výuce, je po přihlášení možné. 

 Oběd nebudou konzumovat v prostorách školní jídelny, ale bude pouze odebrán do přineseného 

jídlonosiče na 3.MŠ, Pražská 230, v čase od 10
30

 do 10
50

 hod. 

 Odběr jídla 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole se řídí obdobně výše uvedeným. 

 

Ošetřovné 

 Škola potvrzení nevydává, v současnosti rodič vyplňuje tiskopis sám na 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m 

Distanční výuka 

 vzdělávací materiály budou umístěny na Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 

(zstgmpisek.cz), konkrétně MŠ – 3./6.MŠ – Aktivity. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení. 

 

 

V Písku 8.4.2021       Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy, v.r. 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m
https://zstgmpisek.cz/w/
https://zstgmpisek.cz/w/

