
Vážení zákonní zástupci, 

 

posíláme vám organizační pokyny k prezenční výuce dětí, které plní povinné předškolní 

vzdělávání od pondělí 12. 4. 2021. Vzdělávání bude organizováno v samostatné neměnné 

skupině s maximálním počtem 15 dětí. Tento způsob vzdělávání bude trvat do odvolání. 

 

PREZENČNÍ VÝUKA 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně 

před zahájením výuky zajistit u dětí, pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců 

školy a MŠ realizaci testování neinvazivními antigenními testy. 

Testování dětí bude probíhat následovně: 

Vždy první a třetí den výuky:   

děti a zákonní zástupci (nebo pověřené osoby) budou vždy v pondělí a ve středu vstupovat 

vchodem třídy Sluníčko.  V šatně třídy Sluníčko budou děti otestovány. Testování dětí budou 

provádět zaměstnanci školky, případně je umožněna asistence zákonného zástupce dítěte. 

Na výsledek testu budou čekat v prostoru před vstupem do budovy.  

Přibližně po 15 minutách budou seznámeni s výsledkem testu (počítejte s časovou rezervou). 

Video s ukázkou postupu testování: https://youtu.be/BmDnd140UH4 

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v mateřské škole, testování se provede 

v den jeho příchodu.  

V případě pozitivního výsledku testu bude tato skutečnost oznámena zákonnému zástupci 

dítěte a bude vyzván k bezodkladnému opuštění mateřské školy. Škola vystaví potvrzení o 

pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času testu. Zákonný zástupce je povinen 

telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku 

testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost 

(dětského lékaře). 

Žádáme zákonné zástupce, aby nám sdělili případnou změnu kontaktů, které jsou v 

mateřské škole nahlášeny: telefon, email. 

Děti nemají povinnost nosit roušky po dobu pobytu v mateřské škole. V případě náhlého 

zhoršení zdravotního stavu dětí, prosím, přichystejte jednu čistou zdravotnickou roušku, 

kterou si děti uloží ve svých šatních skříňkách. 

Příchod do mateřské školy bude od 6:30 do 8:00 hodin. 

Odchod bude probíhat ze školní zahrady obvyklým způsobem, v případě nepříznivého 

počasí zákonný zástupce zazvoní u vstupu do budovy a dítě mu bude předáno. 

 

https://youtu.be/BmDnd140UH4


 

STRAVOVÁNÍ 

Děti jsou nahlášeni ke stravování v původním režimu – pokud budete chtít oběd odhlásit, 

proveďte odhlášku na portálu www.strava.cz , telefonicky od 7:30 do 14:00 nebo zašlete 

SMS na tel. 734 447 290 (uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a datum, na kdy chcete 

stravu odhlásit). 

Pokud však budete chtít odebírat stravu do jídlonosičů u výdejního místa, musíte si stravu 

navolit na portálu www.strava.cz , telefonicky od 7:30 do 14:00, případně zašlete SMS na tel. 

734 447 290 (uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a data, na kdy chcete stravu nahlásit). 

Výdejní místo: boční vchod do výdejny MŠ Kunčičky u Bašky, v přízemí, zvoňte                                                

                          obědy se vydávají od 12:00 do 12:15 hodin 

Výdej stravy do jídlonosičů bude z organizačních důvodů možný od čtvrtku 15. dubna. 

OŠETŘOVNÉ 

Ve dnech, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou ošetřovné 

čerpat. Nárok na výplatu ošetřovného nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.  

Pokyny ani formulář s žádostí o ošetřovné zatím škola neobdržela. Po doručení budou 

zveřejněny na webových stránkách školy. 

Informace k nástupu ostatních dětí do MŠ zatím nebyly MŠMT ani MZd vydány. 

Prosíme, abyste neposílali do školky děti s infekčním onemocněním horních cest dýchacích 

(rýma, kašel) – pokud nejsou alergického původu, při zvýšené teplotě, bolesti břicha, ztrátě 

chuti a čichu, nadměrné únavě nebo jiných příznacích, které by mohly znamenat nákazu 

COVID 19. 

 

Děkujeme. 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/

