
Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské

škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do

školy  složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat

nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím  o respektování

požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Děkuji, Mgr. Lenka Iserová

Uvádím pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do naší MŠ:
Dle Mimořádného opatření MZ bude od 12. 4. 2021 umožněna osobní přítomnost na vzdělávání

v mateřských školách pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem IZS,

ve skupině maximálně 15 dětí. Přítomnost dítěte je podmíněna tím, že dítě nejeví příznaky

onemocnění Covid-19 a negativním výsledkem Ag testu (2x týdně) či RT-PCR testu (1x týdně).

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zcela mimořádně v jiný den nástupu dítěte

(docházku dítěte rodič nahlásí předem).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo

negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají

příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19

již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou

z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Stále platí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Průběh testování v MŠ Žitenice:
Testování dětí bude probíhat při příchodu v prostoru před šatnami, kam se dostanete pouze

ZADNÍM VCHODEM. Do tohoto vymezeného prostoru MŠ budou vcházet děti

a zákonní zástupci (dále jen rodiče) tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami

nejméně 1,5 m.

Podle počtu předem nahlášených dětí se pokusíme vyjít rodičům vstříc a nabídnout časové

intervaly příchodu do MŠ (od 6:30 - 7:30 h), aby se předešlo frontám, kontaktu a zdržení.

Pracovnice MŠ předá rodiči podepsaný neinvazivní antigenní test. Rodič své dítě před pracovnicí

MŠ otestuje. Poté rodič i dítě opustí testovací prostor a mimo budovu vyčkají na výsledek testu.

V případě negativního výsledku převezme dítě pracovnice MŠ, odvede do šatny a do třídy.

Rodiče do šaten a ostatních prostor MŠ nebudou vcházet.



V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat ve zdravotnickém zařízení PCR

test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Pro zahájení vzdělávání od 12. 4. 2021 je potřeba nahlásit docházku dítěte.

Z důvodu personálního zajištění testování bude mimořádně po nezbytné dny provoz MŠ od 6.30

hod. Pokud někdo z vážných důvodů potřebuje zajistit provoz MŠ dříve, ať tuto informaci včas

sdělí.

Děti přihlaste prostřednictvím aplikace Naše MŠ nebo SMS zprávou na třídní mobily nejpozději

do čtvrtka 8. 4. 2021 do 10.00 h, aby bylo možno zajistit objednání a dovoz potravin. A dále vždy

den předem do 13.00 h, jak je v MŠ již pravidlem.

Při vyzvedávání dětí, které budou odcházet po obědě, je stanoven čas odchodu mezi 12:15 -

12:30 h. Pracovnice MŠ děti odvede do šatny a předá rodičům.

Upřesnění pojmu děti IZS:
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních

klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 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.


