POKYNY RODIČŮM K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ A JEJICH TESTOVÁNÍ
Mateřská škola je od 12. 4. 2021 otevřena pouze pro děti
s povinnou předškolní docházkou, pro které bude zajištěna
presenční výuka.
Dále pro děti 3-5 leté, jejichž rodič pracuje v IZS . V případě
nástupu těchto dětí do mateřské školy je nutné, aby rodič prokázal
od zaměstnavatele, že je ve složkách IZS.
Děti jsou rozděleny do neměnných 15ti členěných skupinách.
Provoz pro tyto děti bude zajištěn ve třídách: Žabičky a Berušky.
Rodiče dětí, kterých se vzdělávání týká, obdrží e-mailem kompletní
a podrobné informace:
a/bude Vám oznámeno, do které třídy bude vaše dítě umístěno
b/ způsob testování
c/ ostatní podmínky a informace k účasti dítěte ve vzdělávání
v mateřské škole, způsob omlouvání dětí a nástupu dětí do
mateřské školy.
Testování v mateřské škole:
Místo testování hlavní budova mateřské školy: ulice Dolní 3969
2 místa na testování, která budou označena na plotu u budovy

V případě, že dítě se neúčastní presenčního vzdělávání z důvodu
neúčasti na testování, bude mateřská škola tuto absenci evidovat
jako omluvenou.
Dítě, které nebude testováno, se nemůže účastnit presenční výuky
mateřské škole.
Testovat se budou děti zcela zdravé a nemají tyto příznaky:
nemají zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, nevolnost,
zvracení, průjem, ztráty čichu a chuti, bolest v krku, bolest svalů a
kloubů, rýmu, bolest hlavy – příznaky covidu – 19.
Rodič bude vybaven respirátorem, vždy si před vstupem do
budovy si vydesinfikuje ruce. Rodiče budou dodržovat 2m odstupy
od ostatních čekajících rodičů a dětí.
Organizace testování:
Testování bude probíhat na dvou odběrných místech v mateřské
škole.
Děti za třídy Žabiček:
- bočním vchodem ze zahrady do místnosti KERAMIKY
Děti ze třídy Berušek:
-ve vchodu do KOČIČEK
Průběh testování:
- Na testování je třeba, aby si rodič vyhradil min. 20 minut času
- Do místnosti, kde bude testování prováděno, vstoupí pouze jeden
rodič se svým dítětem

- k testování se budou používat antigenní Antigen Rapid Test Kit,
jde o výtěr nosu
- TESTOVÁNÍ provede dítěti rodič za asistence pracovníka MŠ a
venku počká 15 minut, až bude výsledek testu. Následně rodič
s dítětem odchází do své třídy
- Testovat se bude od rána 6.30hodin na příslušných místech
Intenzita testování
- Testy 2x týdně – pondělí a čtvrtek ráno před příchodem do
jednotlivých tříd.
- Je třeba, aby nástup dítěte do MŠ se shodoval VŽDY se dnem
testování!!! ( V mimořádných případech například ‘‘Nástup po
nemoci‘‘ bude umožněno testování v jiných než v určených dnech
po telefonické dohodě den předem. V tomto případě Vám bude
zaslána SMS s časem testování v den nástupu.)
Kdo se nemusí testovat:
Testovat se NEMUSÍ: děti, které prodělaly covid-19 a od prvního
testu neuplynulo více jak 90 dní – doložit lékařskou zprávou
Za tímto účelem můžete využít tento formulář : viz příloha č. 1
Negativní test:
V případě, že bude mít dítě test NEGATIVNÍ, obdrží od
zaměstnance MŠ lístek se jménem dítěte, který odevzdá při
příchodu do své určené třídy a může se účastnit vzdělávání
Bez tohoto potvrzení nebude na třídě dítě přijato!!

Pozitivní test:
V případě pozitivního testu nebude dítě vpuštěno do mateřské
školy k výuce. Rodič obdrží od mateřské školy doklad o pozitivním
antigenním testu, se kterým dojde ke svému pediatrovi a
následně na testy RT- PCR.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19
(Název a adresa zdravotnického zařízení)

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 potvrzuji, že dítě

jméno, příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………..
datum narození …………………………………………………………………………………………………………………………….
bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………………

prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Výše jmenované dítě mělo pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dne ………………….

Jablonec nad Nisou dne …………………….

razítko a podpis ošetřujícího lékaře dítěte

