Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace
Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o
organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021
KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:
Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.
Děti, jejichž zákonní zástupci jsou ve vybraných profesích, musí hned první den nástupu
dítěte do MŠ doložit potvrzení zaměstnavatele. V opačném případě nebude dítěti umožněn
vstup do MŠ.
PROVOZ MŠ
Provoz bude probíhat na obou pracovištích, jak jste zvyklí.
Sportovní:
• Koťátka (jsou děti z Koťátek a Sluníček a část Včelek)
• Včelky (jsou děti z Broučků a Včelek)
• Sluníčka, (jsou děti z Broučků)
Odloučené pracoviště:
• Květinky (jsou děti z Květinek i Motýlků)
Děti jsou rozděleny do tříd po 15., rozdělení je stálé a neměnné! Musí být zachována
homogenita tříd. Seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy.

VSTUP DO MŠ JEN ZDRAVÉ DĚTI:
Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Každá osoba je povinna si při vstupu
do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Děti v MŠ nemají povinnost
nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ DO MŠ:
•
•

Přivádět dítě do MŠ v den testování může pouze zákonný zástupce, nebo dospělá
osoba, která bude mít písemné pověření ZZ ke svolení k testování dítěte.
Nebude umožněn vstup rodičů do šaten dětí, zaměstnanec MŠ si dítě s negativním
testem převezme u vchodových dveří.

Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace
TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY „SINGCLEAN“
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Samotné testování bude probíhat ve vstupech každé budovy za přítomnosti
zaměstnance MŠ.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně testovat – pondělí,
čtvrtek (popřípadě první den prezenční výuky).
Testuje se samoodběrem, který provede zákonný zástupce dítěte.
Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut venku mimo
budovu MŠ. Prosíme tedy o včasný příchod a upozorňujeme, že pokud se dostaví více
dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout. Mějte
prosím trpělivost!
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou.
Samotný test probíhá tak, že zákonný zástupce vsune tyčinku dítěti cca 2 cm do nosní
dírky a krouživým pohybem celkem 5x obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou
nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se o neinvazivní proces.
Dětem, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále
zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
(potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné podobě). Pokud ji škole
nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
ODVÁDĚNÍ DĚTÍ Z MŠ
•
•

Polodenní děti (po obědě) - předá dítě rodiči zaměstnanec MŠ, tudíž nebude
umožněn vstup rodiče do budovy MŠ.
Celodenní děti (po spaní) - rodič zvoní na svou třídu, učitelka jej vpustí do budovy
jednotlivě. V případě, že v šatně dětí je jiný rodič, musíte vyčkat na jeho odchod.
Dítě vyzvedává pouze jedna osoba, která po obléknutí dítěte urychleně opustí šatnu.
Pobyt možný jen po dobu nezbytně nutnou!

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Kamila Kostková, ředitelka MŠ

