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NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ od 12. dubna 2021 
(manuál) 

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. dubna 2021 bude provoz 

naší MŠ následující: 

Návrat do prezenčního vzdělávání se prozatím týká pouze dětí předškolních, tj. dětí, které 

mají od září 2021 nastoupit do základní školy. 

1) Příchod do MŠ 

Mimořádným opatřením MŠMT je uložena povinnost testovat děti 2x  týdně antigenními 

testy (určené dny jsou pondělí a čtvrtek). K tomuto účelu byla v budově naší MŠ vyčleněna 

místnost, do které je přístup bočním vchodem – dveře budou označeny „Testování“. Zde dítě 

za asistence zákonného zástupce a pedagoga provede antigenní test. Po provedení testu dítě 

spolu se zákonným zástupcem vyčká mimo budovu MŠ 15 minut na výsledek.  

Vyhodnocení testu: 

1. výsledek testu NEGATIVNÍ - dítě je předáno zástupci MŠ a účastní se prezenčního 

vzdělávání 

2. výsledek testu POZITIVNÍ - v pondělí: dítě odchází domů, ostatní negativně 

testované děti zůstávají a účastní se prezenčního vzdělávání 

    - ve čtvrtek: dítě odchází domů, škola neprodleně 

kontaktuje zákonné zástupce ostatních dětí, ti jsou povinni si děti vyzvednout.  

Zákonný zástupce pozitivně testovaného dítěte kontaktuje dětského praktického 

lékaře a domluví s ním provedení PCR testu. Ostatní děti vyčkávají v izolaci na 

výsledek tohoto testu. Pokud je test negativní – všechny děti se vracejí k prezenční 

výuce. Pokud je pozitivní – měly by ostatní děti v součinnosti s dětským lékařem 

podstoupit rovněž testy PCR nebo dodržet 14ti denní karanténu. 
 

Dítě,  které z důvodu nepřítomnosti nebude testováno ve stanovené dny (pondělí, čtvrtek), 

se otestuje v první den své docházky v daném týdnu. 
 

Pozn.: pokud by výsledek antigenního testu byl neprůkazný, nejednoznačný – musí být 

proveden znovu. 

 

2) Odchod dětí z MŠ (vyzvedávání dětí zákonnými zástupci) 

 

Vzhledem k tomu, že přítomnost třetích osob – zákonných zástupců dětí je ve škole 

mimořádným opatřením MŠMT zakázána, tzn., nevstupují do budovy, budou děti zákonným 

zástupcům po zazvonění předány zaměstnancem MŠ u hlavního vchodu do budovy.  


