
Obecné informace 
Provoz bude ve třídě Žlutých kaštánků.  
Přítomnost dětí v mateřské škole je umožněna pouze, pokud děti nevykazují respirační či infekční 
onemocnění a pravidelně absolvují antigenní testování. 
Děti v mateřské škole nemusejí mít roušku.  
Vstup třetích osob je povolen pouze ve výjimečných případech (např. při testování). 
Vstup do areálu mateřské školy je povolen pouze s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95. 
 
Testování 
Testování bude probíhat první den nástupu dítěte do školky, tedy většinou v pondělí a potom ve 
čtvrtek ráno (s testováním dítěti pomůže rodič), prosím počítejte s časovou rezervou 15–20 minut. 
Testovat se bude ve vstupní hale.  
Rodič musí počítat s tím, že u dítěte musí počkat do vyhodnocení testu. Pokud bude test pozitivní, 
rodič je povinen odvézt dítě ze školky a neprodleně telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro 
děti a dorost. 
 
Testovat se nemusí děti, které: 

• doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní 

• “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 
hodin 

 
Testování probíhá z přední části nosu. Povoleny jsou pouze testy, které dítěti poskytne škola.  
Do nosu bude zasunuta hlavička testovací tyčinky a pětkrát se otočí v jedné nosní dírce a pětkrát ve 
druhé nosní dírce. Přesný postup testování bude rodičům vysvětlen. 
 
Pokud rodič odmítne dítě testovat, dítě se nemůže účastnit prezenčních činností v mateřské škole.  
 
V případě pozitivního testu u dítěte, je rodičům vystaveno potvrzení o pozitivitě testu. Rodič 
neprodleně informuje dětského lékaře svého dítěte o výsledku testu a dál se bude řídit jeho pokyny. 
V případě pozitivního testu v pondělí, děti zůstávají nadále ve školce, protože předchozí dva dny byly 
sobota, neděle a děti školku nenavštěvovaly. 
Pokud bude pozitivní test ve čtvrtek, všechny ostatní děti, které byly s pozitivním dítětem 
v předchozích dvou dnech v kontaktu, musí v tomto případě odejít ze školky domů a vyčkat až u 
pozitivního dítěte proběhne PCR test ve zdravotnickém zařízení.  
V případě negativního PCR testu se vrací děti zpět do školky. 
V případě pozitivního PCR testu budou informováni ostatní rodiče dětí o nutnosti kontaktovat 
dětského lékaře a nadále se řídit jeho pokyny. Mateřská škola předá seznam dětí krajské hygienické 
stanici, která nařídí karanténu. 
Ostatní děti mohou podstoupit PCR testy ve zdravotnickém zařízení nebo zůstat 14 dní v karanténě.  
V případě negativity se mohou vrátit zpět do školky, v případě pozitivity se řídí pokyny krajské 
hygienické stanice. 
 
V případě, že je pozitivní dítě, zaměstnanci mateřské školy do karantény nenastupují z důvod 
používání respirátorů. 
V případě, že je pozitivní zaměstnanec mateřské školy, musí být izolovány všechny děti, které s ním 
byly poslední dva dny v kontaktu. 
 


