
   Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 750 

 

   Dodatek č. 6 ke Školnímu řádu mateřské školy č. j. 95/2017 (váže se k dodatku č. 4 a 5 –  

   stanovení hygienických a protiepidemických pravidel provozu MŠ ) 

 

Pravidla testování dětí a zaměstnanců  

(na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 

2021, č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)  

Testování zaměstnanců:  

 Zaměstnanec školy si při příchodu na pracoviště provede antigenní test na 

COVID-19. Výsledek testu po cca 10-15 minutách zapíše do předem 

připraveného formuláře. Pokud vyjde test negativní, zůstává na pracovišti 

k výkonu svého povolání. Pokud vyjde test pozitivní, obdrží potvrzení od 

ředitele školy, se kterým ihned opustí pracoviště a kontaktuje  svého 

praktického lékaře, který zvolí další postup- pošle na RT-PCR test.  

 

 Pokud se stane a test vyjde pozitivní: 

- v pondělí- zaměstnanec odchází domů a musí jít na RT-PCR test- pokud  

   i tento test je pozitivní, zůstává doma, ostatní jsou na pracovišti 

- ve čtvrtek- zaměstnanec jde na RT-PCR test, pokud vyjde i ten pozitivní,   

  vztahuje se izolace na všechny osoby, se kterými přišel v posledních  

  48 hodinách do kontaktu 

 

 Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit pobyt na 

pracovišti.  

 

Testování dětí: 

 Dítě se při příchodu do mateřské školy (pouze v doprovodu jednoho člena 

rodiny) přesune nejprve do přidělené testovací místnosti – děti z Rybiček se 



testují ve třídě Medvídků, děti z Veverek se testují ve třídě Berušek, kde 

pod dohledem pověřeného pracovníka školy proběhne testování. 

 

 Testování probíhá 2x týdně, každé pondělí a čtvrtek. Pokud přijde dítě první 

den v úterý nebo ve středu, bude také otestováno. Zákonný zástupce (člen 

rodiny) si své dítě otestuje sám (vzhledem k možnému strachu dětí z 

neznámého...). Poté se čeká 10- 15 min na výsledek testu. Pokud vyjde test 

negativní, dítě přechází do své třídy k prezenční výuce, pokud vyjde test 

pozitivní, je vystaveno ředitelem školy potvrzení, se kterým jde zákonný 

zástupce k pediatrovi dítěte, který zvolí další postup – pošle dítě na RT-PCR 

test.  

     Výsledek všech testů zapíše pověřený pracovník školy do předem připraveného  

     formuláře. 

 

 Pokud se stane a test vyjde pozitivní: 

- v pondělí- dítě odchází s rodičem domů a musí jít na RT-PCR test- pokud  

   i tento test je pozitivní, dítě zůstává doma, ostatní jsou ve školce 

- ve čtvrtek- dítě jde na RT-PCR test, ostatní děti ze třídy jdou do 

   izolace (jelikož se trasuje 48 hodin pozpátku). Pokud RT-PCR test  

   vyjde negativní, děti se vrátí do MŠ 

 

 Pokud test bude odmítnut ze strany zákonného zástupce, dítě zůstává doma, 

je třeba doložit omluvný list. 

 

 

 Testování se neprovádí: 

           - u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu, nebo negativního 

             výsledku POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě ne  

             starší 48 hodin 

           - u osob (dětí i zaměstnanců) v případě, pokud mají od lékaře potvrzení o 

             prodělání nemoci COVID-19 a jsou v "ochranné" 90- ti denní lhůtě 

           - u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování  

             a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní 

 



 Pokud se zaměstnanec nebo dítě nebude moci zúčastnit testování v určený 

den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle 

rozvrhu testování s ostatními. 

 

 V případě nečitelného/chybného výsledku se musí provést test nový. 

 

 Dítě či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční 

výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné 

izolace s potvrzením od praktického lékaře. 

 

 Testovací prostory: 

- musí být s možností větrání  

- musí být dodržena všechna hygienická opatření (dezinfekce, respirátory,  

   jednorázové rukavice, jednorázové papírové utěrky...) 

- mezi osobami musí být dodrženy rozestupy 1,5 metru 

- asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený   

  respirátor  

-bezprostředně po dokončení testování odnese pověřená osoba odpadkové 

            pytle na předem určené místo do nádob s komunálním odpadem 

 

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy byli poučeni o hygienických a 

bezpečnostních opatřeních spojených s testováním dětí a zaměstnanců a 

podepsali prohlášení o zachování mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se 

seznámí v průběhu testování, i po jeho ukončení. 

 

 

V Šardicích dne 12. 4. 2021                             

 

 

                                                                    Iva Lesovská   

                                                                    ředitelka MŠ  

 

 


		2021-04-20T14:52:35+0200
	Iva Lesovská




