
INFORMACE O PODMÍNKÁCH OTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Sdělujeme rodičům, že provoz mateřské školy bude zahájen od pondělí 12. 4. 2021. Docházka se týká 

pouze dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, dětí s odkladem školní docházky a dětí, jejichž 

rodiče vykonávají následující profese: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

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 

 

Rodiče, vykonávající výše uvedené profese, přinesou první den potvrzení zaměstnavatele o 

výkonu práce. 

 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE 
 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ 

 

Dítěti, které je dítětem mateřské školy, se v mateřské škole umožní osobní přítomnost pouze 

tehdy, pokud: 

 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a 

b) podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního 

testu, který si provedl sám, nebo které mu byly provedeny jinou osobou (rodičem), a které mu 

poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, 

c) rodič doloží, že prodělalo COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, 

d) dítě bylo na testech ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek, který není 

starší 48 hodin. 

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v místě určeném a označeném školou, za 

přítomnosti rodiče a pracovníka školy. 

 

 

ROUŠKY 

Děti nemusí mít po celou dobu pobytu v MŠ roušku, vyjma doby čekání na testování. 

Rodiče musí mít po celou dobu přítomnosti v prostorách školy respirátor. 

Rodiče dají dětem do přihrádky v šatně náhradní roušky (pro případ potřeby), nejlépe v uzavíratelném 

sáčku. 

 

Mladším dětem na základě Mimořádného opatření MZ není do odvolání docházka do MŠ povolena. 


