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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY  OD 12.4.2021 VZHLEDEM 

KE COVID-19 

Vychází z Manuálu MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19  a aktuálního opatření KHS vzhledem ke 

covid 19 vydaného k 6. 4. 2021 

Zahájení prezenčního vzdělávání od 12.4.2021 

 

1. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním 

2. Děti zákonných zástupců zaměstnaných v IZS 

Tito zákonní zástupci musí ředitelce školy/službě vykonávající dozor u testování 
 doložit potvrzení od zaměstnavatele, že je zaměstnancem vybraných profesí IZS (viz. níže), aby dítě 
mohlo školu navštěvovat 

Vybrané profese  

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané 

profese  

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské 

škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání 

Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

 pedagogickými pracovníky 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.  
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Povinnost testování dětí na přítomnost covid19 

2x týdně před zahájením výuky (vždy v pondělí a ve čtvrtek) případně každý den po 

nepřítomnosti dítěte s odstupem 2-3dní. Dítě i zákonný zástupce do školky v den testování 

vstoupí s rouškou (zástupce s respirátorem). Teprve po záporném výsledku testu si může 

dítě roušku sundat a být bez ní po celý den do dalšího dne testování. 

 

Organizace testování: 

 testování bude probíhat v nové budově „Sovičky“, příchod zadní cestou za 

kuchyní a krčkem do Soviček 

 vstup bude umožněn  v maximálním počtu 5 dětí + zákonný zástupce při 

dodržování rozestupů v 15 min.  intervalech od 6.30 do 8.00 hodin. Rodiče 

žádáme o s časovou rezervou cca půl hodiny předem, na výsledek se čeká 

15 minut. 

 testování zajistí zákonný zástupce formou samoodběru z poskytnutých 

testovacích sad za asistence zaměstnance školy 

 V případě negativních testů odchází děti do prostoru pavilonu A , šatny 

Myšáků a Vrabčáků, popř. Motýlků /IZS) k převlečení a odvedení na výuku. 

Děti budou rozděleny dle připravených seznamů do skupin max. po 15. 

 V případě pozitivních testů : 

Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ze školy odvést. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním 

výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

 

TESTOVAT SE NEMUSÍ DĚTI, KTERÉ 

 
 doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, 
 “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není 

starší 48 hodin, 
 
 

 

Mnoho informací, včetně instruktážního videa naleznete zde:  

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/ 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 8. 4. 2021 
Ředitelka školy 
Ivana Novotná 
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