
 

 

 

 

 

Informace rodičům k provozu školy od 12. dubna 2021 

Vážení rodiče,  

vzhledem ke skutečnosti, že mezi ohniska nemoci COVID-19 patří školy a školská zařízení, 

ráda bych vás informovala o vládním nařízení k omezenému provozu mateřské školy od 12. 

dubna 2021 v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva 

školství. 

Provoz mateřské školy bude od pondělí zajištěn v čase od 6,15 do 16,45 hodin. Předškolní 

vzdělávání bude organizováno ve skupinách s maximálním počtem 15 dětí (rozhodnutí o 

způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do konkrétních skupin je v mé kompetenci a 

zákonný zástupce bude informován po příchodu dítěte do MŠ a negativním výsledku 

antigenního testu).  

Nárok na docházku do mateřské školy v souladu s omezením mají: 

• Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. všichni, kteří byli u zápisu 

do ZŠ). 

• Zapsané děti od 3 do 5 let rodičů zaměstnaných v  IZS, pedagogických pracovníků 

ze ZŠ, MŠ, školní družiny (zajišťující prezenční výuku), pedagogičtí pracovníci 

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 ČR, zaměstnanci ČSSZ a okresních správ 

sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy ČR (příslušnost k vybraným 

profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele).  



1) Za děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání a dochází do MŠ bude 

vybírána úplata za vzdělávání (v měsíci dubnu snížena), stravování za úplatu jako za 

běžných podmínek.  

2) Z důvodu přípravy podkladů k elektronické evidenci o provedeném testování 

osob, přípravy testovací místnosti, dostatečného množství testů, dezinfekčních 

prostředků je NUTNÉ PŘEDEM NAHLÁSIT VEDENÍ ŠKOLY DOCHÁZKU 

DÍTĚTE DO MŠ.  

3) Při zahájení prezenčního vzdělávání rodiče nahlásí aktualizované telefonní 

kontakty. Během dne je sledován zdravotní stav dětí. 

4) Omlouvání dětí probíhá běžným způsobem (aplikace Naše MŠ, SMS zpráva) a 

nadále je využívána distanční forma vzdělávání dětí (před vstupem do ZŠ), která 

bude plněna paralelně s prezenční. 

5) Všechny děti budou obědvat od 12 do 12, 30 hodin, poté si zákonný zástupce 

převezme dítě u vstupních dveří do budovy školy. Ten, kdo je přihlášený k odběru 

obědů využije čas od 11 do 11,30 hodin. 

Povinnost školy k organizaci a průběhu testování 

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání 

v mateřské škole. Testování se uskuteční v pondělí a čtvrtek v 1. třídě zelené budovy od 6,15 

do 7,45 hodin za dodržení podmínek pro testování.  

• Testování dětí – 2x týdně antigenními testy výtěrem z nosní sliznice (provede zákonný 

zástupce za přítomnosti zaměstnance mateřské školy). Pokud dítě nebude přítomno 

v určený testovací den, bude otestováno v jiný den příchodu (vždy však dvakrát týdně). 

Děti, kterým neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem 

COVID-19 se testování podrobit nemusí (tato skutečnost musí být prokazatelně 

doložena zákonným zástupcem např. SMS zpráva s pozitivním výsledkem). Výsledek 

testovaných osob bude zaznamenán do seznamu a po ukončení testování příslušného 

dne následně zanesen do elektronického systému. V případě pozitivního výsledku testu 

bude vydáno potvrzení, opustí MŠ a zákonnému zástupci vzniká povinnost informovat 



lékaře. V případě negativního výsledku antigenního testu bude zákonnému zástupci 

sdělena příslušná třída, do které bude dítě docházet.  

• Testování zaměstnanců školy – všichni 2x týdně. Výjimky: u osob, kterým neuplynulo 

více než 90 dní od pozitivního testu, nemusí (opět prokazatelně doložit) nebo po 

uplynutí 14 ti denní lhůty od druhé dávky provedeného očkování. 

Hygienická pravidla k provozu školy 

• Před vstupem do budov je nutné použít dezinfekci rukou, dodržovat neshlukování osob, 

rozestupy, ochrana úst a nosu (respirátor dle nařízení MZdr) u dospělých. Děti nemají 

povinnost ochrany úst a nosu v areálu i mimo něj. Do areálu mateřské školy je povolen 

vstup pouze jednoho zákonného zástupce.  

Informace k předškolnímu vzdělávání dětí 

Naším cílem je dětem vytvořit během adaptačního období bezpečné prostředí 

s minimalizací stresových situací a věříme, že se nám to společně s vámi podaří. Pokud se 

některé z dětí setkalo s traumatizující událostí (např. ztráta blízké osoby), uvítáme 

upozornění na tuto skutečnost. Do konce školního roku zařadíme aktivity na posilování 

vzájemných vztahů, komunikace a spolupráce. V souladu s omezením epidemiologického 

rizika budeme realizovat většinu činností prožitkovým učením převážně venku. Věříme v 

uskutečnění Letního pobytu v přírodě v Jesenicích.  

• Angličtina Helen Doron bude nadále probíhat distanční formou. 

• Sportovní projekty Děti v pohybu/Děti na startu/Se Sokolem do života budou 

intenzivnější, s rozdělením dětí do příslušných skupin. 

Postup pro rodiče nastupujících dětí do MŠ od 12. 4. 2021 do odvolání 

• Zákonný zástupce s dítětem se dostaví do zeleného pavilonu, kde si po vstupu do 

budovy vydezinfikují ruce a vejdou šatny před testovací místností (1. třída). 

• Zde předají vedení školy potřebné dokumenty (potvrzení o zaměstnání rodičů dětí, které 

neplní povinné předškolní vzdělávání, doklad o pozitivním výsledku testu COVID-19 

(pokud dítě prodělalo v posledních třech měsících). V případě, že dítě nebude testováno 

přejde se ZZ do příslušné třídy. 



• Testování – při vstupu do místnosti obdrží zákonný zástupce test, kterým dle pokynů 

personálu odebere vzorek z nosní sliznice dítěte a čeká na výsledek testu (15 minut). 

• Při pozitivním výsledku testu obdrží potvrzení a kontaktuje lékaře. 

• Při negativním výsledku testu odvedou dítě do příslušné třídy. 

NEZAPOMEŇTE PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 9. 4. 2021 

(I V PŘÍPADĚ, ŽE ZAHÁJÍ DOCHÁZKU KDYKOLIV PO 12. DUBNU 2021). 

Tato včasná informace je důležitá pro přípravu a organizaci testování a zařazení dítěte do 

příslušné třídy.  

V případě dotazů nás od 9 do 15 hodin kontaktujte  

Bc. Radka Sabová            +420 601 391 212  Bc. Klára Pavlíková + 420 725 424 972 

S pozdravem       Bc. Radka Sabová 

V Rakovníku dne 8. dubna 2021 


