
Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště 

PROVOZ MŠ BŘESTEK od 12.4.2021 
 

Stanovené podmínky a opatření vycházejí z těchto metodických dokumentů a zákonných předpisů: 

- Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19  

- Manuál COVID-19 - Testování ve školách - duben 2021 

- Mimořádné opatření MZd - č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

- Mimořádné opatření MZd - č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 

- Mimořádné opatření MZd - č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 

 

 

Návrat dětí do MŠ 

● Osobní přítomnost dětí v MŠ je od 12. 4. povolena pouze předškolákům a “dětem 

IZS” (příslušnost k vybraným profesím IZS zákonný zástupce doloží škole potvrzením 

zaměstnavatele). 

 

● Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání (školné). 

 

 

Testování v MŠ 

● Testování dětí bude probíhat 2x týdně - v pondělí a čtvrtek - před zahájením pobytu 

v MŠ. Pokud v tyto dny dítě nebude přítomno v MŠ, bude test proveden následující 

den jeho přítomnosti. 

 

● Testování dítěte bude provádět zákonný zástupce nebo jím pověřená dospělá 

osoba (pověření či souhlas zákonného zástupce musí být v listinné podobě), ve 

spolupráci s pracovníkem MŠ, který poskytne testy a instrukce.  

˗ MŠMT poskytlo instruktážní video. Můžete se na něj podívat. Pokud máte 

možnost, vyzkoušejte si postup s dětmi doma (třeba s vatovou tyčinkou) - 

určitě pak pro vás i děti bude celá situace alespoň trochu snazší. 

˗ https://w˗ww.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  

 

● Je nutné počítat s časovou prodlevou - testování a čekání na výsledky může trvat 

cca 20 minut. Výsledek testu se poté zaznamená. Přehled návazných postupů 

testování je v příloze (negativní / pozitivní výsledek). V případě, že je výsledek 

“chybný/nečitelný”, musí se provést další test (= dalších 20 minut). Doprovod dítěte 

musí být přítomen po celou dobu. 

 

● Vše bude probíhat v tzv. TESTOVACÍ MÍSTNOSTI (v přízemí budovy vlevo - 

“Školička”). Hned po příchodu půjdete s dětmi právě sem, kde budete čekat i na 

výsledky. Děti budou mít k dispozici pastelky, papíry, omalovánky, aby pro ně čekání 

nebylo moc dlouhé. Nahoru do školky odcházíte po negativním výsledku testu. 

 

● Testování v MŠ se neprovádí, pokud: 

˗  dítě v posledních 90 dnech bylo pozitivně testováno na COVID-19. V tomto 

případě se na něj od pozitivního RT-PCR testu vztahuje ochranná lhůta 90 

dnů. Toto však musí být škole prokazatelně doloženo.  

˗ je doložen negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě. Výsledky 

nesmí být starší 48 hodin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
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Závazná opatření 

● Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně 

platném mimořádném opatření MZd. 

● V MŠ je zakázána přítomnost osob s příznaky virového onemocnění a osob v 

karanténě. 

● Při pobytu v MŠ děti nemusí nosit roušku, každé dítě ale musí mít roušku 

přichystanou ve skříňce. 

● Dítě by měla pokud možno doprovázet pouze 1 osoba.  

 

 

 

 

V Břestku dne 8. 4. 2021 

 

Bc. Martina Kuderová 

zastupující ředitelka  
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Příloha  
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