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            Informace k návratu dětí do mateřské školy od 12.4.2021

Č.j.: 842021/MŠ

Spisový znak: 1.1.

Účinnost od: 12.4.2021

Počet příloh: 2

Od 12.4.2021 mohou do mateřské školy nastoupit děti s povinnou předškolní docházkou,

děti do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a děti od 2 do 5 let POUZE rodičů

vybraných profesí určených mimořádným opatřením MZ viz příloha.

Mateřská škola bude otevřená dle standardního rozvrhu, tedy každý všední den od 7.00 hod.

do 18.00 hod. Ve třídě mohou být děti ve skupině nejvýše do počtu 15 dětí.  DĚTI NEMAJÍ

POVINNOST NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST. 

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ je umožněno pouze dětem, které podstoupí testování antigenním

testem z přední části nosu každé pondělí a čtvrtek nebo první den nástupu do mateřské

školy  PŘED  PŘÍCHODEM  do  mateřské  školy.  Výjimku  mají  děti,  které  doloží  písemné

potvrzení o negativním testu od poskytovatele zdravotních služeb ne starší 48 hod. nebo

doloží písemné potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 a neuplynulo od

data onemocnění více než 90 dní. K potvrzení lékaře zákonný zástupce v mateřské škole

podepisuje „Čestné prohlášení“, které mu mateřská škola poskytne k podpisu.

Povinnost  testování se vztahuje na všechny děti docházející  do mateřské školy,  je dána

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze

dne 6.4.2021.

V případě odmítnutí testování nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn.
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Jelikož se jedná o samo testování, každé dítě si test provede samo nebo mu test provede

zákonný zástupce za přítomnosti pověřeného zaměstnance mateřské školy ihned po příjezdu

k budově mateřské školy přímo ve vlastním automobilu zákonného zástupce, dítě nemusí z

vozu vystupovat. Pracovník mateřské školy předá zákonnému zástupci k podpisu „Protokol o

provedení  preventivního  testu“  a  testovací  sadu.  Zaměstnanec  převezme  vyplněný  a

podepsaný protokol a vyhotovený test dítěte, odečte výsledek testu po 15 min. Po tuto dobu

vyčká zákonný zástupce s dítětem ve vlastním voze. Výsledek testu zaměstnanec mateřské

školy doplní do protokolu, podepíše a založí, zaznamená výsledek do seznamu dětí a oznámí

výsledek zákonnému zástupci  s  předáním certifikátu s  výsledkem. Zaměstnanec mateřské

školy též provede řádnou likvidaci použitého testu a poskytne všem účastníkům testování

desinfekci  rukou.  Použitý  test  vloží  zaměstnanec  mateřské  školy  do  původního  obalu,

vydezinfikuje obě strany obalu  a vhodí do nádoby popsané „POUŽITÉ TESTY“. Tato nádoba

bude  denně  vyprázdněna  a  v  plastových  pytlích  vhozena  do  směsného  odpadu  v  den

testování.

V případě negativního testu může dítě absolvovat prezenční  vzdělávání v mateřské škole.

V případě pozitivního testu je zákonný zástupce povinen:

- svým chováním chránit zdraví dítěte a ostatních osob v mateřské škole,

- ihned kontaktovat vzdáleným přístupem ošetřujícího lékaře dítěte,

- podstoupit s dítětem RT - PCR test a výsledek sdělit neprodleně mateřské škole,

- řídit se pokyny lékaře, platnými nařízeními vlády a orgánů ochrany veřejného zdraví.
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Zpracování osobních údajů zaměstnanců se provádí na základě ust. čl. 9 odst. 2 písm. b).

Zpracování  je  nezbytné  pro  účely  plnění  povinností správce  dle  nařízení  Evropského

parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v

souvislosti se  zpracováním osobních  údajů  a  o  volném pohybu těchto  údajů  a  o  zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Údaje poskytnuté ve vztahu

k testování slouží pouze pro tyto účely.

V Trutnově dne 8.4.2021

Klára Danielis, ředitelka mateřské školy
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