Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Vážení rodiče,
posíláme Vám snad už konečný přehled opatření, podmínek obnovení provozu MŠ
a informace o testování. Vycházíme z pokynů MŠMT, MZ a Mimořádných opatření vydaných MZ,
kterými se musíme řídit. Prosíme všechny rodiče o maximální spolupráci dne 12.4.2021 ,ale i v další
dny .Testování bude pro všechny náročné ,snažíme se tedy ,aby děti nebyly ve stresu a v nepohodě
.Snažte se testy provádět poctivě a ohleduplně k ostatním dětem ,zaměstnancům a rodičům . Už se
všichni moc na děti těšíme .
Podmínky provozu :
Provoz MŠ je od 12.4.2021 v době od 7.00 hod – 17:00 hod - pouze pro děti, které mají povinné
předškolní vzdělávání a pro děti zaměstnanců vybraných profesí .
Děti jsou rozděleny do 4 skupin po 15 dětech – třídy Berušky ,Šnečci ,Včelky a Motýlci.
Budeme se snažit být s dětmi co nejvíce venku ,tak Vás žádáme o teplejší oblečení pro děti
Vstup do budovy MŠ :
* pouze zdravé děti bez příznaků infekčního respiračního onemocnění (viz seznam)
*pouze zákonní zástupci (případně jiná pověřená osoba) s respirátorem FFP2
* PŘED TESTOVÁNÍM POUŽIJTE dezinfekční stojany - dezinfekce rukou dýchacích cest
* zákonní zástupci – s respirátorem FFP2
TESTOVÁNÍ :
2x týdně pondělí a čtvrtek 7.00 hod – 8:30 hod - pokud dítě nebude přítomno tyto dny v MŠ, bude
testováno 1. den přítomnosti ve školce a následně dle schématu školy - pokud rodič odmítne nechat
své dítě testovat, dítě se neúčastní prezenčního vzdělávání v MŠ, ale zůstává doma .Dítě je nutné
omluvit písemně . Absenci má omluvenou, s třídní učitelkou se domluví na způsobu vzdělávání)
Testování dětí bude probíhat ve třídě Koťata. Testuje se neinvazivní antigenní testy z přední části
nosu. Testování samoodběrem za pomoci a přítomnosti zákonného zástupce, s dohledem
pověřeného pracovníka MŠ. Po testování musí rodiče počkat na vyhrazeném místě 15 min .Čas si
musíte hlídat .Po negativním testu odvedou asistentky dítě do třídy .
Testovat se nemusí :
* dítě, které prodělalo covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem (rodič doloží potvrzení od lékaře)

*dítě, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb
Průběh testování LEPU testem Instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrAOe20&t=20s
1. Odběr vzorku provádí zákonný zástupce dítěte pod dohledem zaměstnance MŠ.
2. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
3. Dohlížející osoba (pedagog či zaměstnanec MŠ) informuje testované o průběhu odběru.
4. Zákonný zástupce obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
5. Rodiče provádí samoodběr dle pokynů ve třídě .
6. Dle pokynů dohlížející osoby zákonný zástupce dítěte sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
7. Vyhodnocení testu v délce 15 minut.
8. Pokud je výsledek negativní, zákonný zástupce vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového
koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
9.Pokud je výsledek pozitivní, zákonný zástupce vyhazuje test do určeného odpadkového koše a
odchází ze školy s pozitivně testovaným dítětem. Pozitivně testovanému dítěti (zákonnému zástupci
dítě) vydá škola „POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU - Preventivní testování
ve školách“.
Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a
ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k
prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení
povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v boru
praktického lékařství pro děti a dorost.

Držme si palce ,ať vše proběhne v pořádku .

Jana Pondělíková -ředitelka MŠ

