
 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

               OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních 
a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských 
školách ve skupině max. 15 dětí. Děti v MŠ nejsou povinné nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a 
nosu. 

Osobní přítomnost v MŠ se umožňuje: 

dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 

a dětem jejichž zákonní zástupci jsou – jejich přítomnost je třeba domluvit den předem 

▪ 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 
 

Dítěti, které je žákem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, 
pokud  
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
b) podstoupí preventivní test s negativním výsledkem. 
 

Podmínka b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že  
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní 
 
b) má negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin  
 

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se 
provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte 
ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a 



maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. 
Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede     
v den jeho příchodu. 
 
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu podle čl. I se nařizuje absolvovat 
konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 
 
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci 
evidovat jako omluvenou a dítě bude pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. 
 
Testování v MŠ U Bobříka: 

 bude probíhat za spoluúčasti rodičů v pondělí a ve čtvrtek, pokud bude teplota mezi 15 -30°C 
na zahradě školy jinak 

 Červení – hlavní vchod, Žlutí –jejich vstupem 
 počítejte s časovou prodlevou – rodič musí počkat na vyhodnocení testu 
 pro urychlení testování byl návod rozeslán k prostudování emailem 
 bude nutné dodržovat rozestupy mezi testovanými alespoň 1,5m 

 
Zákaz vstupu do budovy: 
Rodičům není dovolen vstup do budovy, proto dejte dětem batůžek s převlečením do tříd a přiveďte 
je v oblečení na zahradu. 
 
Vyzvedávání dětí: 

 po obědě je nutné nahlásit předem 
 odpoledne – děti budou odcházet ze zahrady s batohy 
 šatny budou zavřeny.  

           
   

 

 


