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Ve Frýdlantu 8. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

na základě oficiálních metodických pokynů MŠMT a mimořádných opatření MZ k návratu dětí 

a žáků do škol, k testování dětí a žáků ve školách, organizaci prezenčního vzdělávání  

a bezpečnostních a hygienických pravidlech, které jsou pro školu závazné, Vám zasíláme 

následující informace k provozu jednotlivých pracovišť Mateřské školy Frýdlant od pondělí 12. 

dubna 2021. 

Provoz mateřské školy 

Do mateřské školy k prezenčnímu vzdělávání nastoupí děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné (předškoláci). Vzdělávání bude probíhat v homogenních skupinách v maximálním 

počtu 15 dětí. Otevřena budou všechna pracoviště MŠ Frýdlant. Provozní doba bude od 6:00 

do 16:30 hodin na všech pracovištích MŠ. 

Podmínky pro účast na prezenční výuce dítěte v mateřské škole 

 Osobní přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování na přítomnost viru SARS-

CoV-2. V případě neúčasti na testování nebude dítěti umožněna osobní přítomnost 

v mateřské škole. 

 Osobní přítomnost v mateřské škole nebude umožněna také dětem, které budou 

vykazovat některý z příznaků covid-19 (např. zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, 

zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, 

bolest hlavy) nebo příznaky jiného infekčního onemocnění.  

 Děti v doprovodu zákonného zástupce budou vstupovat do budovy mateřské školy za 

dodržení všech hygienických pravidel (dezinfekce rukou u vstupu do budovy). Zákonní 

zástupci vstupují do budovy se zakrytými dýchacími cestami za použití respirátoru třídy 

FFP2 a vyšší. Děti mít roušku nebo respirátor nemusí.  

 Od dětí nebude před prvním vstupem do mateřské školy vyžadováno prohlášení  

o bezinfekčnosti. 

 V průběhu pobytu dětí v mateřské škole budou dodržována všechna platná bezpečnostní 

a hygienická pravidla a předpisy v souvislosti s onemocněním covid-19. 

Testování dětí 

 Testování bude u dětí v MŠ na základě mimořádného opatření MZ probíhat pravidelně 2x 

týdně. Testovacími dny budou pondělí a čtvrtek. V případě příchodu dítěte do mateřské 

školy v době mimo testování, bude toto testování provedeno okamžitě po příchodu dítěte 

do mateřské školy. 

 Testování proběhne vždy ráno bezprostředně po příchodu dítěte do mateřské školy. 

 Testování se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění Covid-19. 

 Testování se bude provádět neinvazivním antigenním testem pro samoodběr. Dítěti  v MŠ 

odebere vzorek pro testování jeho zákonný zástupce s případnou asistencí učitelky MŠ.  
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Po provedeném testu se v případě negativního výsledku dítě připojí k dalším dětem své 

třídě. V případě pozitivního výsledku odchází dítě v doprovodu zákonného zástupce domů 

a řídí se dalšími pokyny učitelky MŠ. 

 

Dítě se testování neúčastní 

 Pokud se dítě testování neúčastní, nelze mu na základě opatření MZ umožnit osobní 

přítomnost na prezenční výuce v mateřské škole. 

 Nepřítomnost na prezenční výuce bude z důvodu neúčasti dítěte  na testování evidovat 

mateřská škola jako omluvenou absenci. 

 Zákonným zástupcům dětí, které se nebudou z důvodu neúčasti na testování účastnit 

prezenční výuky ve škole, budou předány studijní materiály pro distanční výuku. Předávání 

materiálů bude probíhat pravidelně každé úterý od 12:00 do 16:30 hodin na jednotlivých 

pracovištích MŠ. 

Provoz všech pracovišť MŠ se řídí bezpečnostními a hygienickými pravidly platnými pro 

provoz škol a školských zařízení. 

V příloze této zprávy najdete informační materiály MŠMT k podmínkám a průběhu testování 

dětí v MŠ a žáků v ZŠ.  

Podrobné informace k testování dětí v MŠ a žáků v ZŠ najdete také  na webových stránkách 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

K dispozici je rovněž krátké instruktážní video MŠMT zachycující průběh testování žáků v ZŠ. 

Postup je ale u dětí v MŠ podobný.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

 

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu mateřské školy od pondělí 12. 4. 2021 se můžete 

obracet na učitelky MŠ nebo na ředitele školy. 

 

 

 
 
 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
        ředitel školy 
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