
Souhrnné informace ke znovuotevření MŠ Tetín od 12.4.2021

Vážení rodiče,

zde je přehled podstatných informací týkajících se návratu dětí do mateřských škol

k 12.4.2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády

ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských

zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021.

V mateřských školách

a/ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

b/ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11

b) 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

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) 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,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,



i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

/viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4.

2021 do odvol.._ (1) /

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

1/ Nemá příznaky onemocnění COVID -19

2/ Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního

preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si

provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále

jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

UPOZORNĚNÍ:

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

Viz zde: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností

od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a

studenty (kromě výjimek ) 2x týdně neinvazivními Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz

informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

https://mskublov.files.wordpress.com/2021/04/priloha_892349012_3_mo-mz_opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni__dne-12.-4.-2021-do-odvol.._-1.pdf
https://mskublov.files.wordpress.com/2021/04/priloha_892349012_3_mo-mz_opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni__dne-12.-4.-2021-do-odvol.._-1.pdf
https://mskublov.files.wordpress.com/2021/04/priloha_892349012_10_mz-mz-ze-dne-6.4.2021_ochrana-dychacich-cest_s-ucinnosti-od-12.4.202150.pdf
https://mskublov.files.wordpress.com/2021/04/priloha_892349012_10_mz-mz-ze-dne-6.4.2021_ochrana-dychacich-cest_s-ucinnosti-od-12.4.202150.pdf


Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo

negativní výsledek POC antigenního 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).

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ DĚTÍ:

priloha_892349012_0_testovani diagram

MANUÁL K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH:

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠ Tetín:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí od 7:00-8:00 v prostorách školky 2x

týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech,

kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn

rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem FFP2 nebo KN95 ,

se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.

Testovací místností bude čekárna logopedie za šatnou. Testování proběhne tak, že zákonný

zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny

děti i zaměstnance/ za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní

výsledek testu na zahradě MŠ nebo opustí MŠ. V případě negativního výsledku rodič přivede

dítě zpět do MŠ a předá učitelce, bez otálení odchází. V případě pozitivního výsledku testu

https://mskublov.files.wordpress.com/2021/04/priloha_892349012_0_testovani-diagram.pdf
https://testovani.edu.cz/


bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení

docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Bylo by dobré si s dětmi doma vyzkoušet ”nanečisto”, pokud máte testy.
Rodiče s testování ostatních dětí  pomáhat nemohou, museli by se také otestovat.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Mimořádné opatření viz zde: https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně obdrží školy v okrese Beroun.

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

PROVOZ MŠ A JÍDELNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE
COVID-19 od 12.4.2021

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

-      Dodržování zásad osobní a provozní hygieny - časté a pravidelné omývání rukou
aaaaaateplou vodou a mýdlem, postřikem Anticovid, stejně tak lavic, baterií, klik

- Zaměstnanci ochrana úst a nosu - roušky, respirátory a řádná respirační hygiena v
závislosti na mimořádných opatřeních MZd.

- Děti s sebou alespoň 2 čisté roušky ve skříňce. V případě, že zapomenou, můžeme
pomoci poskytnout.

- Opakované větrání místností.
- opakované zdůrazňování zásad osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a

kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si
umýt ruce.

- upozorňování zaměstnanců školy a rodičů dětí a žáků a žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Během prezenční výuky je
vhodné sledovat zdravotní stav dětí, zda-li nevykazují symptomatické příznaky
virového infekčního onemocnění.

- Doporučuje se omezení pobytu zákonných zástupců a dalších osob uvnitř
budovy škol a školských zařízení .

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s


OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
- Od dětí  se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- MŠ pravidla pro organizaci vstupu dětí/rodičů do budovy školy a pohybu osob před

budovou školy/v zahradě - v testovacích dnech ( pondělí a čtvrtek):
Příchody dětí od 7:00-8:00

Testování bude probíhat v budově MŠ, pod dozorem pedagogů od 7:00-8:30 ve vyhrazených
prostorách MŠ, test provádí rodič/dítě. Po provedení testu rodič s dítětem odchází na
zahradu školky nebo mimo budovu MŠ a vyčká 15 min. na výsledek. Telefonicky bude
vyzván, aby se s dítětem vrátil, učitelka přebere dítě a rodič, bez otálení opouští MŠ.

- I nadále budou přijímána plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd
a krizových opatření vlády.

- Sdílení informací - hlášení onemocnění dítěte nebo zaměstnance učitelkám ve třídě
a vedení MŠ
Eva Burden Fainová 723 174 228
Pavla Wihamová 775 361 566
Michaela Bárová  732 410 846
Hana Hejnová  607 729 238
MŠ1 311622354, MŠ2 739 456 439

TESTOVÁNÍ
Testování bude probíhat v budově MŠ, pod dozorem pedagogů od 7:00-8:30 ve vyhrazených
prostorách MŠ, test provádí rodič/dítě. Po provedení testu rodič s dítětem odchází na
zahradu školky nebo mimo budovu MŠ a vyčká 15 min. na výsledek. Telefonicky bude
vyzván, aby se s dítětem vrátil, učitelka přebere dítě a rodič, bez otálení opouští MŠ.

§ Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky
a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů
zaměstnanci, nošení roušek žáci v ZŠ) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy,
homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků a pedagogických
pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních
zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi/žáky nebo
pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv.
samoodběrem. Bylo by dobré si s dětmi doma vyzkoušet ”nanečisto”, pokud máte testy.
Rodiče ve třídě pomáhat nemohou, museli by se také otestovat.
V případě ostatních zaměstnanců je pak postačující provádět preventivní testování 1x za
týden. (V případě zajištění preventivního testování PCR testy je pak frekvence testování vždy
1x týdně.)
§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU



- § 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. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/
hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě
provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

- Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy čerstvým
vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o
přestávce i během vyučovací hodiny.

- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití, v mateřské škole lze
používat také textilní ručníky.

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
- Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků do

školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků ze školy po skončení
vyučování.

- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a

zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s
použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

- Je kladen důraz na dezinfekci -  kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce.
Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

- Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.

- Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Zajištěno mytí
nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je
nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
jsou povinny zajistit „oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje zvýšenou
míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků a při jejich zjištění (objevení)
je nutné volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák není
vpuštěn do budovy školy; – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy;

- pokud toto není možné, bude žák umístěn do předem připravené samostatné izolace
od ostatních přítomných ve škole, kde vyčká příchodu rodiče.Rodič pak má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.



- Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře
udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný. Jako prostor pro izolaci bude
venkovní  stan na zahradě školy.

Za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. I V případě pouhého
podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

§ Dítěti/žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí.

§ V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních
osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

§ V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den
prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky
na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci
vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po
provedení testu . tzn. v pondělí  třída nemusí celá do karantény, ve čtvrtek musí a to až do
negativního výsledku PCR testu.

§ V případě pozitivního dítěte, žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na
zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická opatření nebo KHS
nerozhodne jinak).

Konfirmace a návrat
§ Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další
konfirmace neprovádí):
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován.
Zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým
dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je
povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

§ Dítě, žák, či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce
buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení
povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v
oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

§ Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po
provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který
má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském
zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru



SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního
testu.

§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek danému škole, které dále informuje původně
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční
výuce bez dalších potřebných kroků.

§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, je povinen okamžitě informovat školu o
tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně
zašle příslušné krajské hygienické  stanici seznam dětí, žáků, kteří byli ve škole v kontaktu
ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem,
který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu.
Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první
karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření MZ o nařizování izolace a
karantény.

§ Pokud je v důsledku opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
dětí, žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu
trvání tohoto stavu.

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,pokud je osobní přítomnost ve škole
více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které
je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy,
Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost
týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole.

MŠ stravování :
V rámci možností MŠ bude zajištěno vydávání obědů i svačin.
Žádáme rodiče, aby si stravu odhlašovali a nahlašovali ve  školní jídelně:
jidelnykd@seznam.cz, dle přítomnosti dítěte v MŠ.

Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
Neumožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů
nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné
opatření MZd stanovuje.

Úplata za vzdělávání a stravování.
Zařízení veřejných zřizovatelů

mailto:jidelnykd@seznam.cz


Pokud je určitému dítěti/žákovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena,
jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy:
V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než
5 dnů provozu
Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
Vyúčtování dopředu zaplacené bude vyúčtováno v průběhu letních prázdnin, případně
převedeno do dalšího roku.

Ošetřovné
Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve
dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční
výuka.
Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě
skutečně pečoval.
Dny, kdy dítě mělo umožněno prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče.
Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenou distanční výuku jiné
dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné
na každé dítě samostatnou žádostí.
Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny
distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval.
otázky k ošetřovnému: viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne


