Vážení rodiče,
vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do
školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat
nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o
respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně
veřejného zdraví.
Do mateřské školy mohou nastoupit:
1. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti
2. Děti zdravotníků, pedagogických pracovníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů, příslušníků
ozbrojených sil, zaměstnanců v sociálních službách, zaměstnanců Úřadu práce České
republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a
Finanční správy České republiky – ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ POTVRZENÍ O
ZAMĚSTNÁNÍ

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19 ( zvýšenou tělesnou teplotu
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
bolest svalů a kloubů rýmu / ucpaný nos bolest hlavy)

suchý kašel dušnost
ztrátu chuti a čichu bolest v krku

2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu poskytla
škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
TESTOVÁNÍ:
Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, v případě RTPCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy - Singclean
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 potvrzením od lékaře.
PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí ve třídě Všetečky 2x týdně.
Testy budou provádět rodiče, popř jimi pověřené osoby, které dítě do školky přivedou.
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech,
kdy se dítě účastní provozu.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne,
umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovací třídy. Po vyhodnocení testu – 15
minut - s negativním výsledkem, rodič odvede dítě do třídy Zvídálci. Po naplnění počtu 15
dětí ve třídě Zvídálci se přesune testování do ředitelny.
Pokud bude test pozitivní bude muset dítě absolvovat PCR test. Pokud bude pozitivní test
v pondělí, nemá výsledek vliv na ostatní děti. V případě, že bude mít některé dítě pozitivní
test ve čtvrtek, bude muset celá třída do karantény a budeme se řídit pokyny hygieny.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE
DOMA!
V odkazu níže se můžete podívat na instruktážní video odběru vzorků – testujeme Singclean.
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0OoOoqSYlxMaxXjOncVEukmth0puOaEC9FvcNOTYPP-6O71rvy-Ng7aY
V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte

Mgr. Jitka Kocábová
Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace
IČ - 49137182
msstarabreclav@seznam.cz
tel. 606 914 289

