PROVOZ MŠ OD 12.4.2021
Mateřská škola bude otevřena od 12.4.2021 s provozní dobou 6:30 – 17:00 ve třídách Pejsci a Koťata.
Upozorňuji na nutnost dostavení se k testování nejpozději v 8:00.
Skupiny jsou naplněny do počtu 15 dětí dle nařízení.
Podmínkou docházky do MŠ je pravidelné testování dětí 2x týdně, viz. informace níže.
Nadále platí zákaz vstupu třetích osob do MŠ. Děti nemají povinnost nosit v prostorách MŠ ochranu
dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ
Testování je pro docházku do MŠ povinné ve frekvenci 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek,
případně první den docházky do MŠ. Testování bude probíhat v čase 6:30 – 8:00, je tedy nutné do
MŠ přijít včas, tedy do 8:00. Toto opatření má důvod z hlediska praktického provedení testu a
nahlášení stravy dětí do 8:00.
Výjimky z testování dětí jsou uvedeny v Mimořádném opatření Mzd ze dne 6.4.2021 s č.j. MZDR
14592/2021-3/MIN/KAN.

Průběh testování v MŠ:
Testování bude probíhat u vchodů do budov tříd. Po zazvonění u vchodu pověřený pracovník MŠ
předá zletilému doprovodu dítěte, který si připravenou desinfekcí ošetří ruce, test, provede jej dle
instrukcí níže za dohledu pracovníka MŠ test a předá mu jej k vyhodnocení. Poté 15 min. čeká s
dítětem venku na oznámení výsledku testu. V případě pozitivního výsledku předá pracovník MŠ
doprovodu dítěte písemné potvrzení o pozitivitě antigenního testu. Zákonný zástupce má povinnost
absolvovat s dítětem PCR test a jeho výsledek neprodleně oznámit ředitelce MŠ.
Do MŠ lze přijmou pouze negativně testované dítě, které nevykazuje známky projevů onemocnění
(zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a
kloubů, rýma, bolest hlavy aj.). V případě chronického onemocnění, jehož příznaky lze zaměnit s
projevy infekčního onemocnění (např. alergie, astma apod.), je zákonný zástupce povinen doložit
od lékaře potvrzení.

Jak se test provádí:
1.) Testující (zletilý doprovod dítěte) si vydezinfikuje ruce
2.) Testující obdrží sadu a rozbalí komponenty testu.
3.) Hlavičku výtěrové tyčinky zcela zasune do nosní dírky dítěte a jemně 5x otočí, následně odebírá
vzorek stejnou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.
4.) Testující otevře vyhodnocovací kartu
5.) Vsune výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
6.) Odstraní lepící proužek
7.) Dohlížející pracovník MŠ nakape 6 kapek přiloženého roztoku
8.) Testující tyčinkou otočí 2x tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
9.) Testující předá sadu pracovníkovi MŠ a čeká 15 min. na s dítěte na vyhodnocení testu níže
10.) Pracovník MŠ sdělí výsledek testu doprovodu dítěte, případně vydá písemné potvrzení o
pozitivitě testu doprovodu

