Mateřská škola Sedmikráska, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov

INFORMACE K 1. FÁZI NÁVRATU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V první fázi návratu do mateřských škol se od 12.4. 2021 vrací:
•
•

děti, které mají povinné předškolní vzdělávání
děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají jednu z vybraných profesí:
o zdravotní pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
o pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická
škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogičtí pracovníci
školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
o zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci
orgánů ochrany veřejného zdraví
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů
o zaměstnance Úřadu práce České republiky
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky

Provoz mateřské školy
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

provozní doba mateřské školy od 7.15. do 15.30. hod. ve třídě Kytiček
ve třídě Sluníček bude prostor pro testování a izolace
do odvolání se ruší čištění zoubků po obědě a hra na zobcovou flétnu
oběd bude podáván v 11.30 – děti, které chodí po obědě je možné vyzvednout do 12.00
hod.
kromě testování je zakázán pohyb zákonných zástupců nebo pověřených osob ve
vnitřních prostorách mateřské školy
nadále platí zákaz donášení vlastních hraček
Organizace příchodu a odchodu dětí v „netestovacích dnech“:
o ráno předává rodič nebo pověřená osoba dítě pedagogickému pracovníkovi ve
vchodu do mateřské školy, paní učitelka dohlédne na převléknutí dítěte, řádné
umytí rukou a odvede ho do třídy
o v poledne i odpoledne rodič nebo pověřená osoba po zazvonění počká opět u
vstupu a pověřený pracovník školy předá dítě převlečené k odchodu
děti nemusí nosit roušku, zaměstnanci, zákonní zástupci nebo pověřené osoby budou
musí objektu školy používat FFP2 respirátory
v případě viditelných příznaků infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, nevolnost)
dítě nebude do mateřské školy přijato
pokud se projeví příznaky infekčního onemocnění v průběhu dne, budeme informovat
rodiče a dítě by mělo v co nejkratším čase opustit školu

Mateřská škola Sedmikráska, Horní Ves 71, 393 01 Pelhřimov
Testování antigenními testy
•
•
•

•
•

testování dětí i zaměstnanců bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek
v případně nepřítomnosti dítěte bude otestováno první den návratu do školy
dítě ani zákonný zástupce nemůže být k testování nucen, v případě odmítnutí testování
není umožněna prezenční účast a dítěti s povinnou předškolní docházkou je stanovena
distanční výuka
samotný úkon testování provádí rodiče nebo doprovázející osoba dítěte, ve třídě bude
přítomna i paní učitelka pro případnou pomoc
budou používány tzv. „LEPU“ testy – odkaz na edukační video vložíme na stránky a
bude k dispozici i ve škole. Bylo natočeno v základní škole. Je platné i pro mateřské
školy, jen s tím rozdílem, že s testovací sadou manipuluje doprovázející osoba.

Postup:
1. Při vstupu do mateřské školy odchází dítě s doprovodem do třídy Sluníček a usadí se ke
stolku. Testovat se mohou dvě děti najednou – každé u svého stolku.
2. Před testem si doprovod i dítě desinfikují ruce. Desinfekci povrchů zajistí škola.
3. Samotný test provádí doprovod dítěte:
• výtěrová hlavička by měla být zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5x otočena,
následně se odebírá vzorek stejnou tyčinkou i z druhé nosní dírky
• doprovod dítěte otevírá vyhodnocovací kartu a vsouvá tyčinku do označených
otvorů (z B do A)
• odstraní lepicí proužek a přítomný pedagog nakape 6 kapek přiloženého roztoku
• doprovod otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce
přimáčkne
• následně se spouští odpočet 15 minut k vyhodnocení testu, po tuto dobu by měl
kromě naléhavých případů vyčkat s dítětem i doprovod, použitý test pak vyhodí
do připraveného koše
• při negativním testu učitelka odvádí dítě do šatny, kde dohlédne na převlečení a
řádné umytí rukou a předá dítě do třídy Kytiček, při pozitivním opouští dítě
s doprovodem školu a kontaktuje dětského lékaře
4. Vyhodnocení výsledků:
•

•

V případě pozitivního testu v pondělí dítě odchází a musí se podrobit
konfirmačnímu RT-PCR testu. Pokud je výsledek negativní, může se vrátit do mš
(předloží potvrzení o výsledku), v případě potvrzení pozitivního výsledku zůstává
doma v karanténě, ostatní děti i nadále dochází do mateřské školy.
V případě pozitivního testu ve čtvrtek se uzavírá celá třída, dítě s pozitivním
výsledkem se opět podrobí RT-PCR testu, při pozitivním výsledku je celé třídě
nařízena karanténa (podle pokynů KHS), při negativním testu se celá třída vrací do
mateřské školy.

Vše je pro zaměstnance mateřské školy i pro rodiče s dětmi nové. Je možné, že během provozu
přijdeme na nějaké organizační chybičky, ale uděláme vše pro to, aby byly děti spokojené a
pobyt v mateřské škole je nijak nestresoval.
Mgr. Marta Stoklasová, ředitelka mateřské školy
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