
Vážení rodiče, 

dle pokynu MŠMT se od 12.4.2021 otevírá MŠ pro děti s povinným předškolním vzděláváním   

(jedná se o děti, které dovrší 6 let a více do 31.8.2021) a děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 

• zdravotní pracovník poskytovatelů zdravotních služeb, 

• pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo 

• pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

• zaměstnanec bezpečnostních sborů, 

• příslušník ozbrojených sil, 

• zaměstnanec orgánů ochrany veřejného zdraví, 

• zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, 

• zaměstnanec Úřadu práce České republiky, 

• zaměstnanec České správy sociálního zabezpečení a okresní správ sociálního 

zabezpečení, 

• zaměstnanec Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Potvrzení je v příloze e-mailu. 

Pro ostatní děti jsou MŠ stále uzavřeny. 

 

Skupiny dětí v MŠ musí mít maximálně 15 dětí, děti nemají příznaky onemocnění COVID – 

19 a podstupují 2x týdně preventivní antigenní test. První test se provádí 1. den osobní 

přítomnosti dítěte v MŠ a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a 

maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy 

před vstupem do svých šaten. Testování jim bude provádět zákonný zástupce (rodič) v určených 

prostorách – v MŠ Hudcova ve sborovně (vstup vchodem do budovy B) , v MŠ V Újezdech v 

zádveří třídy Žabky.  Je třeba si vyhradit dostatek času na příchod do MŠ a  testování. 

 

Testovat se nemusí děti: 

a) které doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a 

od prvního testu neuplynulo více než 90 dní 

b) má 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 které byly 

provedeny poskytovatelem zdravotních služeb – více viz https://www.msmt.cz/informace-k-

provozu-skol-od-12-dubna-2021 

 

Všechny děti s povinnou předškolní docházkou jsou již přihlášeny ke stravování. Žádáme rodiče 

dětí, které nebudou chodit do MŠ, aby si stravu svého dítěte odhlásili přes www.strava.cz do pátku 

9.4. 2021 do 13.00 hodin nebo během víkendu napsali na e-mail sjhudcova@seznam.cz 

 

Vážení rodiče, 

osobně se přiznám, že jsem věřila, že k testování dětí u nás v MŠ nedojde a děti uchráníme. 

Bohužel, nestalo se. Náš pedagogický kolektiv je připraven těm dětem s povinnou předškolní 

docházkou , které budou řádně omluveny a nebudou přítomny v MŠ, nadále zasílat elektronicky 

náměty na distanční vzdělávání. 

Těšíme se na všechny děti, se kterými se setkáme v MŠ. Dětem, které jsou doma posíláme hodně 

pozdravů  a Vám rodičům přání síly a víry, že vše brzy skončí! 

 

S úctou a pokorou 

Iva Tomášková 
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