ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNICE,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace
471 26 Dubnice 240, IČO: 72742631, telefon: 487 851 598
www.zsdubnice.cz

e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz

Vážení rodiče, MŠMT vydalo dokument „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021“.
Na základě uvedeného textu předpokládáme otevření MŠ 12.4.2021.

Do mateřské školy se od 12. 4. 2021 vrátí pouze děti, které plní
povinnou předškolní docházku, tedy děti, které půjdou od září do
první třídy.
Informujeme Vás o základních provozních podmínkách:
Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je samotestování
-

-

-

-

-

Testování bude zajišťovat ZŠ Dubnice za asistence zdravotní sestry proškolené pro
tuto činnost.
Škola bude mít k dispozici neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.
Testování se uskuteční každé pondělí a čtvrtek v době mezi 6. 30 – 8, 00 hod.
v malé budově u základní školy. Pokud dítě nebude v tyto dny přítomno, bude
testováno v den příchodu.
Testování bude probíhat výhradně za přítomnosti zákonného zástupce (případně
osoby starší 18 let pověřené zákonným zástupcem). Zákonný zástupce dítěte se sám
rozhodne, zda stěr z nosu pro testování si provede dítě samo nebo ho provede
zákonný zástupce, popřípadě ho uskuteční zdravotní sestra.
Zákonný zástupce musí vždy s dítětem vyčkat na výsledek testu.
V případě pozitivního výsledku testu v pondělí je zákonný zástupce povinen dítě
odvést domů a zajistit pro něho u ošetřujícího lékaře žádanku na PCR test. Pokud by
byl výsledek testu dítěte pozitivní ve čtvrtek, odchází do karantény celá třída a čeká
na výsledek PCR testu u pozitivního dítěte.
Po dobu testování musí mít všichni přítomní nasazené roušky nebo respirátory.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů
od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba
prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře
v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování
dle harmonogramu školy.
Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, nebude dítě do mateřské školy
přijato.

-

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví není umožněn vstup do MŠ osobám
bez negativního testu nebo potvrzení od lékaře o prodělání nemoci COVID-19.

Příchod do mateřské školy a pohyb před mateřskou školou
-

Doprovázející osobě nebude umožněn vstup do budovy MŠ.
Předávání i vyzvedávání dětí bude probíhat u vchodu, pracovníci MŠ zajistí
organizaci pohybu osob před školkou.
Před budovou MŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné
domácnosti).

Provoz mateřské školy
-

Provozní doba se nemění.
Stravování dětí bude zajištěno v běžné podobě.
Všechny aktivity budou organizovány tak, aby děti mohly strávit většinu dne venku
(dejte jim vhodné oblečení a boty na zahradu).

Hygienická a další opatření týkající se provozu mateřské školy
-

Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství
desinfekčních prostředků, časté větrání, desinfekci prostor a předmětů, apod.
Děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky.
Vzhledem k hygienickým opatřením není možné, aby si děti nosily do školky
hračky.

Průběžně budeme informace upřesňovat.

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Hujková
V Dubnici dne 9. 4. 2021

