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INFORMACE K PROVOZU OD 12.4.2021
Na základě mimořádného opatření MZd s účinností ode dne 12. 04. 2021 do
odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz mateřských škol
podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v MŠ s výjimkou dětí, které plní povinné
předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných
skupinách nejvýše 15 dětí.
U všech dětí bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na
testování. MŠ bude mít k dispozici neinvazivní antigenní testy pro samo odběr,
kterými se bude testovat 2x týdně, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek.
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky
infekčního virového onemocnění.
Testování bude probíhat výtěrem z přední části nosu dítěte, který provede
zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba za přítomnosti pověřeného
zaměstnance u vchodu do MŠ. Tento zaměstnanec vydá test s poučením o
způsobu provedení. Po provedení testu vyčká zákonný zástupce s dítětem
před budovou MŠ na výsledek testu po dobu 15 minut.
Výsledek testu zaznamená zaměstnanec MŠ do seznamu testovaných. Škola
má povinnost zasílat všechny výsledky testů do centrální evidence.
Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní,
je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní
prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, MŠ bude
absenci evidovat jako omluvenou. Dětem se neposkytuje distanční
vzdělávání, jen podpora.
Pokud bude výsledek testu dítěte negativní, bude vstup do MŠ umožněn
obvyklým způsobem.
K prezenční výuce se dítě s pozitivním testem může vrátit po předložení
negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace s potvrzením
od praktického lékaře pro děti a dorost.
Pravidlo pro přítomnost dětí rodičů vybraných profesí:
Oba zákonní zástupci musí být zaměstnaní, přičemž aspoň jeden ve vybrané
profesi, což musí doložit potvrzení od zaměstnavatele.

