Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno
Vážení rodiče,
obdržela jsem do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole.
Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do
školy složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat
nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování
požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.
Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do
provozu naší školky:

Dne 12. 4. 2021 se otevírá mateřská škola
pro děti s povinným předškolním vzděláváním
a pro děti rodičů IZS.
Pokud patříte do skupiny rodičů IZS a máte zájem o docházku dítěte do mateřské školy,
kontaktujte prosím neprodleně telefonicky ředitelku školy.
PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19 či jiné zdravotní obtíže
2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat
děti, žáky a studenty
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány)
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech,
kdy se dítě účastní provozu.
Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne
a půjde se zákonným zástupcem do testovací místnosti.
Testovací místností bude sluníčková třída.
Zde si dítě umyje ruce a použije dezinfekci.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním
testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické
pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu.
V případě negativního výsledku odvede dítě do motýlkové třídy.
V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož
výsledek je rodič povinen sdělit.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Přicházejte prosím s dostatečným předstihem, testování zabere nějaký čas.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo
více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné
prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v
listinné či elektronické podobě).
NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU,
PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Vstup zákonných zástupců do budovy školy pouze v respirátoru.
Nutná dezinfekce rukou při vstupu do budovy.
Použijte návleky na obuv.
V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte
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