INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD 12.4.2021
KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:
1) Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškolní děti a děti s odkladem školní
docházky).
2) Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 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
 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy
 zaměstnanci bezpečnostních sborů
 příslušníci ozbrojených sil
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 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
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení
 zaměstnanci Finanční správy České republiky
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele.
VSTUP DO MŠ:
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 se zakazuje
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa):
Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) je možný jen v nezbytně nutných případech –
rychlé předání dítěte, osobní přítomnost zákonného zástupce při testování dítěte.
Vstup do prostor MŠ je povolen pouze jedné dospělé osobě s dítětem.
Další příchozí musí počkat před budovou MŠ.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního
onemocnění rozumíme:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy
Dítěti 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.
ORGANIZACE MŠ
Děti se vzdělávají v menších skupinách v maximálním počtu 15.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné skupiny (předškolního
věku), přechází se na distanční vzdělávání.
Prosíme zákonné zástupce, aby aktualizovali kontakty – telefon, e-mail (pokud došlo
ke změně).
Strava – nezapomeňte si ji nahlásit den předem a to do 10,30 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání:



děti předškolní věku a OŠD úplatu nehradí.
děti IZS hradí školné, které je poměrně sníženo a to následovně: březen 0,-Kč, duben
205,-Kč/celodenní a 135,-Kč/polodenní. Duben bez snížení platby.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ
Škola obdržela neinvazivní antigenní testy SINGCLEAN (z nosu nebo krku).











Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování.
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí,
čtvrtek před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními
testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je
umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem.
Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut . Prosíme tedy
o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou,
může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.
Dítě, které nastoupí v jiný den, bude testováno také.
U testování bude přítomen zaměstnanec MŠ pověřený ředitelkou školy, který
vykonává dohled, před testováním informuje o způsobu a průběhu testování.
Po celou dobu budou dodržována přísná hygienická opatření – rozestupy, desinfekce,
respirátory (ne děti z MŠ).

Zajištěné prostory po testování:
MŠ Gemerská I. –děti IZS Gemerká I + II+ předškoláci Včelky – testování na šatně
Mravenců
MŠ Gemerská II – pouze předškoláci Cvrčci –testování na šatně Motýlci
MŠ Kollárova – děti IZS Koll + předškoláci – testování na umývárně Čmeláčků

Jaký je postup v případě preventivního pozitivního výsledku prováděného v MŠ:







v případě, že je výsledek testu pozitivní, škola vystaví zákonnému zástupci potvrzení.
Dítě musí neodkladně opustit MŠ.
zákonný zástupce dítěte má povinnost telefonicky kontaktovat lékaře.
následně dítě musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2.
pokud je výsledek pozitivní, zákonný zástupce musí neprodleně informovat školu.
škola bezodkladně kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici, předkládá
seznam dětí, kteří byli v kontaktu s pozitivním dítětem nebo zaměstnancem školy
2 dny zpětně (tzn.ne v pondělí) a má příznaky onemocnění COVID-19.
pokud zákonný zástupce dítěte doloží, že následný test RT-PCR je negativní, škola
opětovně umožní vzdělávání dítěte v MŠ.

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
(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě,
atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
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.
DO MŠ SI DĚTI PŘINESOU:






plastovou láhev s pitím (podepsanou)
vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (budeme trávit více času venku)
kapesníky
nedávejte dětem hračky ani jiné věci z domova
do skříňky jim dejte v igelitovém sáčku roušky/respirátorv – 2 ks
v Litovli 9. 4. 2021
ředitelka MŠ

