PROVOZ ŠKOLY A PRŮBĚH TESTOVÁNÍ MŠ
Provoz školy se od 12.4.2021 bude řídit platným rozvrhem uvedeným na webových stránkách školy
při zachování hygienických pravidel a opatřeních stanovených či doporučených Ministerstvem
školství jako před uzavřením škol.
●

zásady osobní a respirační hygieny

●

ochrana úst a nosu (roušky)- při vstupu do školní budovy

●

bezpečné osušování rukou a udržování hygieny během celého dne

●

úklid a desinfekce hygienických zařízení vícekrát denně

●

omývání povrchů

●

časté větrání místností

●

omezení pohybu třetích osob v prostorách školy

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
●

Po příchodu do MŠ půjdou děti do druhé třídy, kde je u stolku v bezpečné vzdálenosti od
spolužáků min. 1,5 m učitelka otestuje. Rodiče vyčkají v šatně. Při negativním výsledku testu
odvede učitelka dítě do třídy, kde bude probíhat výuka. Při pozitivním výsledku testu si rodiče
odvedou dítě zpět domů.
První den, 12.4. budou děti poučeni o zásadách bezpečného chování, hygieně a způsobu
testování. Poté budou testy bezpečně likvidovány.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně
testován. Zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy 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, žák 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, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě
nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje
osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem
preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží
tato osoba neprodleně výsledek danému škole/ školskému zařízení, které 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 dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto
pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské
hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených
dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem,
žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí,
žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po
dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

