
Organizace provozu mateřské školy a testování dětí  
od 12.4. 2021 

 
• V pondělí 12. 4. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy, zatím 

jen pro předškoláky a pro mladší děti vybraných profesí uvedených 
v manuálech od MŠMT a MZR. 

• Provozní doba mateřské školy zůstane stejná 6:00 – 16:30 hodin. 
Jen, prosím, zvažte, v kolik hodin budete dítě vyzvedávat,  
aby nebylo odpoledne ve třídě samo. 

• Děti budou rozdělené do dvou homogenních oddělení – zelené a 
červené. Tyto skupiny se nebudou vzájemně potkávat ani míchat. 
Děti, které budou v červeném oddělení budou používat „modrou“ 
šatnu. Obrázkové značky zůstanou stejné – př. zelené slunce = 
modré slunce, žluté slunce = modré slunce 

• Absence dítěte je omluvitelná. Postupujte dle školního řádu tak, jak 
jste zvyklí. Nebudou Vám ale vydávány materiály v takové formě 
jako při distanční výuce týkající se celé třídy. Na e-mail vám 
zašleme informace o tématu, kterým se budeme daný týden 
zabývat, dáme vám náměty, návrhy apod.  
a dále to je už ve Vaší režii. 

• Při příchodu do mateřské školy mějte, prosím, předepsané 
ochranné pomůcky (respirátor, nanorouška) a vždy si 
vydezinfikujte ruce!! 

• V šatně se neshlukujte, do budovy vstupujte dítě + 1 doprovázející 
osoba. 

• V budově mateřské školy pobývejte jen po dobu nezbytně nutnou!! 

• Nenechávejte příchod do mateřské školy na poslední chvíli. Bude 
lépe přijít dříve než-li později. 

• Děti jsou od nošení roušek osvobozené. 

• Stravování: 
❖ Dopolední a odpolední svačiny budou probíhat v příslušných 

odděleních. 
❖ Obědvat se bude v jídelně v rotacích. 

• Testování: 
1. Osobní přítomnost dítěte v mateřské škole je podmíněna 

testováním. 
2. Testovat se bude 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek hned 

po příchodu do mateřské školy neinvazivními antigenními 
testy. 

3. Testování bude probíhat v modré třídě pro děti, které budou 
chodit do červeného oddělení a v žluté třídě pro děti  



ze zeleného oddělení za Vaší přítomnosti. Počítejte, prosím, 
s tím, že se v mateřské škole zdržíte  
cca 20 - 25 minut – 15 minut je potřeba pro vyhodnocení 
výsledku. Mějte proto dostatečnou časovou rezervu. 
V případě pozitivity dítěte si ho ihned odvádíte domů. 
Do budovy i do testovací místnosti budete vpouštěni tak, aby 
byly dodrženy veškeré předepsané podmínky – omezený 
počet osob v místnosti apod.. Ke vstupu do mateřské školy 
budete vyzýváni. Budeme dělat maximum pro to, aby 
testování probíhalo hladce rychle a plynule. V tom nám 
pomůže Vaše ukázněnost a připravenost (viz. video). 

4. Je-li dítě pozitivně testované v pondělí, odchází do karantény 
jen ono.  

5. V případě pozitivního testu ve čtvrtek odchází  
do karantény všechny děti, které s ním byly v kontaktu 2 dny 
nazpět. V takovém případě budou rodiče těchto dětí, které už 
v mateřské škole budou, neprodleně informováni a vyzváni 
k jejich vyzvednutí. 

6. Vyhodnocení testu  
❖ Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast 

na prezenční výuce. 
❖ Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do 

izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy,  
❖ Pokud je výsledek nečitelný, testovaný musí vykonat 

nový test.  
❖ V případě pozitivního AG testu:  

✓ Škola vydá pozitivně testované osobě nebo 
zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl 
pozitivně testován. Dané dítě, nebo jeho zákonný 
zástupce je povinen telefonicky nebo jiným 
obvyklým dálkovým způsobem informovat o 
pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost a ten je 
povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního 
vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit 
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

✓ Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit 
k prezenční výuce buď po předložení negativního 
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení 
povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace 
vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru 



všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost.  

✓ Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech 
(případně 2 dnech po provedení PCR testu) v 
jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má 
pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní 
přítomnost ve škole nebo školském zařízení po 
dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s 
pozitivním výsledkem preventivního antigenního 
testu. o V případě, kdy konfirmační test RT-PCR 
nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek 
daném škole, která dále informuje původně 
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se 
mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční 
výuce bez dalších potřebných kroků.  

✓ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí 
infekci u pozitivně testovaného AG testem, 
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě 
informovat školu o tomto pozitivním výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně 
bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické 
stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu 
ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo 
pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní 
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, 
ze seznamu podle věty první karanténu a dále 
postupuje podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a 
karantény. 

7. Jestliže v den nařízeného testování nebude Vaše dítko 
přítomno, bude otestováno první den přítomnosti v mateřské 
škole, dále pokračuje s ostatními dle testovacího rozvrhu. 

8. Od testování budou osvobozeny ty děti, které jsou  
v 90tidenní lhůtě po prodělání onemocnění COVID – 19. Tato 
lhůta se počítá ode dne pozitivního PCR testu. Je potřeba to 
doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z 
laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud toto 
nebude, budou děti testované stejně jako ostatní. 

9. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní 
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo 



negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, 
které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají 
příznaky onemocnění COVID-19. 

10. Od testování jsou rovněž osvobozeny osoby, které se 
prokáží certifikátem MZR ČR o očkovaní proti onemocnění  
COVID – 19 a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní (to 
jen pro úplnost informací ☺). 

 
Veškeré informace týkající provozu mateřské školy, testování atd. 
budou k dispozici na nástěnkách u vchodových dveří. 
 
 
Průběh testování dodanými AG testy:  
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.  
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví 
všechny komponenty.  
LEPU test – tyto budeme používat 

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:  Během 
odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do 
nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou 
výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se 
zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět 
nasadí roušku.  

 Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru. 
5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem 
vyhodnocení testu:  

 otevírá vyhodnocovací kartu,  

 vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru 
A),  

 odstraňuje lepicí proužek, 

  dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny 
ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám), 

  otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce 
přimáčkne.  
6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce  
15 minut.  
 
 
 


