Co se stane, když dítě do školky k předškolnímu vzdělávání nepošlu?
Školka postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě z důvodu neúčasti na
testování, nedostaví do MŠ. Školka bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené
absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je
ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory.
Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?
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 nebo pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat
(např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické
podobě).
Kdy a jak často se ve školách testuje?
Testování dětí se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a
bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem
minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.
V naší MŠ budou děti testovány první den začátku docházky a každý třetí den – například:
pondělí – čtvrtek, úterý – pátek, středa – pondělí
Dítě má pozitivní test. Co teď?
U prvního testu v týdnu (např. Pondělí) obdržíte potvrzení o pozitivním výsledku AG
testování a bez zbytečného odkladu opustíte školku. Budete kontaktovat svého lékaře – ten
vám vystaví žádanku na RT-PCR test. O jeho výsledku budete informovat MŠ (v obou
případech – pozitivní i negativní)
U druhého testu v týdnu (např. čtvrtek) obdržíte potvrzení o pozitivním výsledku AG
testování a bez zbytečného odkladu opustíte školku. Budete kontaktovat svého lékaře – ten
vám vystaví žádanku na RT-PCR test. O jeho výsledku budete informovat MŠ (v obou
případech – pozitivní i negativní)
Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?
Pokud se ukáže pozitivní test (druhý v týdnu) u dítěte ve skupině:
1- v případě že vaše dítě s pozitivním dítětem během některého z předchozích 2 dnů nebylo
v kontaktu (např. v úterý a středu) muže do MŠ přijít (informaci získáte od učitelek MŠ)
2- pokud je vaše dítě již v MŠ, a bylo v kontaktu s pozitivním spolužákem, budete
informováni učitelkou, abyste si neprodleně vyzvedli dítě, a v domácí izolaci vyčkali
výsledku konfirmačního testu pozitivního dítěte.

3- pokud jste ještě nevyrazili do MŠ a přijde Vám informace z MŠ o pozitivitě spolužáka,
vyčkejte v domácí izolaci na výsledek konfirmačního testu pozitivního dítěte
V případě, kdy konfirmační test je negativní, oznámí tuto skutečnost neprodleně do MŠ.
Rodič výsledek zavolá zástupkyni ředitele (Bc. Marcela Hronková – 607 74 87 86) Všechny
děti se mohou vrátit do školky bez dalších potřebných kroků (informace sdělí učitelky).
V případě, kdy konfirmační test je pozitivní, oznámí tuto skutečnost neprodleně do MŠ.
Rodič výsledek zavolá zástupkyni ředitele (Bc. Marcela Hronková – 607 74 87 86)
Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dotčených dětí,
KHS nařídí dětem, karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Kdy se můžu po pozitivním PCR testu zase vrátit do školy?
Osoba s (potvrzeným) pozitivním výsledkem PCR testu se může vrátit do MŠ po skončení
povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v
oboru všeobecného praktického lékařství.
Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze
slin, bude jim to umožněno?
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku
(viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být
ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce
nemá právo si jeho použití vynucovat.

