
Oznámení rodičům 

 
 

Na základě Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  bude od 
12. 4. 2021 MŠ otevřena pro  děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dále pro děti 
od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí a projeví zájem o 
umístění dítěte v MŠ. 
 
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

 pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá 
nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

 pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

 příslušníci ozbrojených sil,  

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení,  

 zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
 

 

Testování dětí 
  

 Povinné testování dětí antigenním testem bude probíhat dvakrát týdně, vždy 

v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do MŠ v tělocvičně MŠ.  

 Testy budou zajištěny MŠ a prováděny zákonnými zástupci dětí. 

 Odebraný test bude označen kartičkou se jménem dítěte a odložen na určené místo, 

kde test setrvá cca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. 

Rodiče vyčkají na výsledek testu, teprve poté doprovodí dítě do šatny. 

 Neotestované dítě nemůže do MŠ.  

 Pokud vaše dítě nebude v den, kdy se provádí testování přítomno, bude testováno 

v den příchodu do MŠ. Tuto skutečnost oznamte předem zástupkyni ředitelky paní 

učitelce Smetanové, tel 702 096 989. 

 Testovány nemusí být děti,  u kterých doložíte, že prodělaly COVID-19 a od prvního 

pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovaly test ve zdravotnickém 

zařízení a doložíte potvrzení, které není starší 48 hodin. 

 Žádáme rodiče, aby v den testování přiváděli děti  nejpozději do 7:45 (vzhledem k 15 

minutám testování). 
 



Vzhledem k současné situaci onemocnění COVID-19 si vás dovolujeme upozornit na 

pravidla, kterými se MŠ Na Paloučku bude řídit v období od 12. 4. 2021 

 

 Pokud jste zaměstnanec vybraných profesí a vaše dítě ještě není ,,předškolák“ musíte 

doložit potvrzení zaměstnavatele, které odevzdáte při testování. 

 Ochrana dýchacích cest není pro děti v MŠ povinná. 

 Zákonní zástupci či jiná doprovázející osoba musí mít v MŠ respirátor. 

 Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a je poskytováno školní 

stravování za úplatu, jako za běžných podmínek. 

 Žádáme vás, abyste při vstupu do MŠ vždy použili dezinfekční prostředek na ruce. 

 Do MŠ bude přijato jen dítě zcela zdravé, to znamená, že nevykazuje příznaky žádného 

onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako 

nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest 

svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy).  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit (tím je myšleno jak dítě, 

tak dospělá osoba, která dítě přivádí). 

 Děti vybavte 2 kusy roušek, uložte je do přihrádky v šatně dětí – použijeme v případě 

mimořádné situace. 

 V případě, že se u dítěte během dne projeví známky respiračního onemocnění, budete 

telefonicky kontaktováni a vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte z MŠ. Do 

okamžiku vyzvednutí dítěte u MŠ bude toto dítě izolováno od ostatních dětí. 

 Před každým vstupem dítěte do třídy si každé dítě řádně umyje ruce vodou a mýdlem 

za dohledu pedagogů.  

 Žádáme vás, aby při příchodu a vyzvedávání dítěte z MŠ doprovázela dítě jen jedna 

osoba. 

 V rámci onemocnění COVID-19 zpřísňujeme hygienická pravidla úklidu v MŠ, 

stravování dětí, pobytu venku i celkové organizace dne, abychom předešli přenosu 

jakéhokoliv infekčního onemocnění. Z tohoto důvodu nemohou děti v současné době 

nosit do MŠ osobní předměty a hračky. 

 V případě mimořádné situace budeme postupovat dle pokynů KHS. 

 Upravujeme pravidla pro stravování dětí – děti si nebudou samostatně brát svačiny, 

nalévat polévku, rozdávat příbory, mazat svačiny, nalévat pití do vlastních hrnků – vše 

zajistí pedagogičtí a provozní zaměstnanci 

 V případě oslav narozenin a svátků dětí nenoste do MŠ žádné sladkosti ani jiné 

pohoštění. 

Žádáme vás o respektování těchto pravidel, kterými ochráníte zdraví svých dětí i zaměstnanců 

MŠ 

Děkujeme      

Kolektiv zaměstnanců MŠ Na Paloučku 


