
Protiepidemická opatření od 12. 4. 2021 

 

• 2x týdně bude probíhat povinné antigenní testování dětí i personálu. Přičemž 1. 

test proběhne vždy v první den výuky v daném týdnu (zpravidla v pondělí, 

případně v jiný den, který dítě do školky nastoupí, druhý test ve čtvrtek).  

 

- Při provádění testu bude moci být přítomen zákonný zástupce dítěte a testovací místo bude 

zřízené v prostorách před vstupem do šatny.  

- Pokud do mateřské školy bude přivádět dítě někdo jiný než zákonný zástupce, musí mít 

dotyčná osoba písemné zmocnění od zákonných zástupců, že může být přítomna testování a 

případně seznámena s výsledkem testu. 

- Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním 

testem) za přítomnosti pedagoga a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu.  

 

• Děti ve třídě mohou být v maximálně 15-ti členných skupinách, které se nesmí 

potkávat. 

 

• Další opatření jsou stejná jako doposud: 

- Do školky mohou nastoupit pouze děti zcela zdravé, bez známek jakéhokoliv 

infekčního onemocnění. Zcela zdráv musí být i doprovod dítěte. 

- Děti si do mateřské školy nenosí žádné předměty ani hračky z domova. 

- Vstup třetích osob do budovy MŠ je možný pouze ve výjimečných případech. 

- Všichni, kdo do budovy školky vstoupí (včetně rodičů i dětí) musí mít zakrytá ústa po 

celou dobu pobytu (rodiče respirátor). 

- Děti ve třídách roušky mít nemusí. 

- Dospělé osoby po vstupu do šatny použijí dezinfekci rukou. 

- Rodiče se zdržují v šatně co nejkratší možnou dobu a jejich vstup do prostor tříd 

bohužel není možný (výjimkou je antigenní testování dítěte). Děti do školky vodí a 

vyzvedává, pokud možno, vždy jedna osoba. 

- Probíhá pravidelná dezinfekce více frekventovaných míst a často používaných 

předmětů, stejně tak i časté větrání a dezinfekce tříd a prostor MŠ. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 



 

Školné za měsíc duben děti, které nedochází do mateřské školy, neplatí. 
Distanční výuka 
 

Pokud je mateřská škola otevřena, není její povinností nadále zajišťovat distanční výuku. Přesto 

pro děti, které zatím do školky nebudou docházet, bude i v dalších dnech složka s distanční 

výukou aktualizována (sekce Pro děti).  

 

Plnění úkolů je povinné pro předškolní děti, které by do školky nenastoupily, ale za pomoci 

rodičů se samozřejmě mohou zapojit i „malé“ děti. 

 

 


