
Informace o vzdělávání v MŠ od 12.4.2021

Od pondělí 12.4. se budeme vzdělávat v MŠ Olomučany, kam ale mohou 
nastoupit zatím (tedy od 12.4.) pouze děti předškolního věku a děti jejichž 
zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí /příslušnost k vybraným
profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele/.
Obědy pro přihlášené děti budou zajištěny.
Vzdělávání v MŠ bude probíhat za dodržení aktuálních mimořádných opatření 
nastavených MZČR (děti v MŠ nebudou muset mít roušky, testování).
Jednou týdně také budou desinfikovány prostory tříd ozonem.
Test provede zákonný zástupce (návod viz níže) prostřednictvím antigenního testu 
SINGCLEAN vždy v pondělí a ve středu v šatně MŠ před nástupem do třídy za dohledu 
pověřeného zaměstnance školy. Testování bude probíhat výtěrem z přední části nosu 
dítěte.

Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat 
v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování 
s ostatními.

Zákonný zástupce (asistující osoba) má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený 
respirátor a dodržují všechna hygienická opatření (rozestupy min. 1,5 m)
Vstup do budovy MŠ je umožněn jen osobám, které doprovázejí dítě (zákonný zástupce 
nebo pověřená osoba) za dodržování hygienických opatřeních stanovené vládou tj. v 
respirátoru, dezinfekce rukou. Vstup do budovy MŠ je možný pouze těm, kteří nevykazují 
známky infekčního onemocnění.

Žádáme zákonné zástupce, aby přiváděli děti nejpozději do 8:00 hod.
Týká se to všech dětí, nejen dětí s povinným předškolním vzděláváním, které mají
povinnost být přítomny v MŠ od 8:00 do 12:00 hod.
Je zapotřebí počítat s určitou časovou prodlevou, která nastane.
Využijte prosím pro příchod do MŠ celý čas přijímání  dětí do MŠ od 6:30 do 8:00
hodin, abychom předcházeli nežádoucímu čekání.
Níže posílám odkaz na stránky MŠMT, kde jsou informace k testování, 
zodpovězeny dotazy rodičů i zveřejněna videa. 
Veškeré informace  dostupné všem najdete na následujících odkazech:
Informace pro rodiče:
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Leták pro rodiče a děti:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
Postup při testování Singclean testy:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
Video - testování ve škole Singclean testy:
https://youtu.be/BmDnd140UH4
V případě, že Vy jako zákonný zástupce dítěte nebudete s testováním svého dítěte 
souhlasit, neposílejte své dítě do MŠ. Omluvte jeho nepřítomnost paní učitelce v 
MŠ a odhlaste oběd. Viz následující výtah z manuálu pro školy:
Pokud se dítě neúčastní vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost 
zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle školského zákona.... Dítě nemůže být 
nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv 
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na vzdělávání. K 
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testování se může dostavit dítě školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více
než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí
osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z 
laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se 
účastní testování dle harmonogramu školy.

Shrnutí - vše na jednom místě:
https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit
V příloze zasílám dále informační leták související s pravidelným testováním dětí a 
s nařízeným postupem v případě pozitivního výsledku testu u žáka školy (testování 
diagram).

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy
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