INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY K NÁVRATU DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021
Provoz MŠ


Žáci v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřenou osobou budou do MŠ přicházet bočním
vchodem, tak jako doposud.



Po celou dobu pobytu v MŠ musí mít doprovod dětí nasazený respirátor.



Po příchodu do šatny si doprovod vydesinfikuje ruce desinfekcí, která je připravena v šatně na okně.



Žáci i jejich doprovod omezí pobyt v šatně na co možná nejkratší dobu a přechází do třidy nebo opouští
budovu školy.



Ve dnech testování žáků – pondělí a čtvrtek – přicházejí děti do MŠ v předem určený čas, a to 6:45 nebo
7:15! (čas příchodu je omezen vzhledem k časové náročnosti provádění testů)



Žáci se budou testovat v prostorech své třídy, za dodržování nastavených hygienických pravidel pro
testování (desinfekce rukou a ploch, větrání, hygienické nakládání s provedenými testy apod.)

Testování


Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do třídy



Zákonní zástupci nebo osoba pověřena doprovodem dítěte do MŠ se může testování žáků účastnit.
Pokud se takto rozhodnou, při vstupu do třídy dostanou rukavice, které po celou dobu pobytu ve třídě
budou mít na sobě.



Odběr bude probíhat na základě stěru s obou nosních dírek, které si žáci budou odebírat sami nebo
s pomocí druhé osoby. Tyčinku s odebraným materiálem pak žáci předají učiteli, který dokončí zbytek
testu (k dokončení testu učitelem jsme se rozhodli vzhledem ke složité manipulaci se zkumavkami,
tekutinou a kapátkem, kde by hrozilo nalití tekutiny mimo zkumavku či mimo testovací kazetu a došlo by
tak k znehodnocení testu apod.)



Pondělní testování



Bude-li test pozitivní, žák bude umístěn do izolační místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce a žák
čeká na vyzvednutí



Škola vydá zákonným zástupcům potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce se spojí s ošetřujícím
lékařem, který určí další postup



Ostatní žáci pokračují v pobytu v MŠ



Čtvrteční testování



Bude-li test pozitivní, žák bude umístěn do izolační místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce a žák
čeká na vyzvednutí



Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce se spojí s ošetřujícím
lékařem, který určí další postup



Po kontaktování zákonných zástupců ostatních žáků, odcházejí všichni žáci domů, a zůstávají
v karanténě, dokud se nepotvrdí nebo nevyvrátí pozitivita nakaženého spolužáka



Žáci, kteří prodělali onemocnění COVID 19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní, nemusí testy podstupovat,
pokud tuto skutečnost prokáží potvrzením lékaře.

