Testování na COVID- 19 v MŠ
Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:
1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
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.

Testování v MŠ:
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty
(kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz. informace
MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních. https://testovani.edu.cz/
„Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou
starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně 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
elektornické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle
harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví
ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní."

Průběh testování v mateřské škole:
Testování proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu dětí do MŠ.
V tyto dny budou děti se svými zákonnými zástupci vstupovat do MŠ nejprve vchodem
do červené třídy (z hlavní ulice). Rodiče s dětmi budou vstupovat do budovy jednotlivě
po vyzvání pracovníkem MŠ tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 m.
Prosíme rodiče, kteří budou čekat před budovou, aby také udržovali rozestupy. Všechny
osoby kromě dětí musí dodržet ochranu dýchacích cest respirátorem venku i uvnitř
budovy.
Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním
testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti pracovnic MŠ.
Po provedení testu počká rodič i s dítětem (cca 15 min.) před vchodem do žluté třídy na

vyhodnocení testu. Po vyhlášení negativního výsledku testu předá dítě pracovníkovi MŠ
u vstupu.
V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek
je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.
Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat
v první den jeho přítomnosti v MŠ.
Prosíme rodiče, aby dopředu hlásili učitelkám jednotlivých tříd, pokud jejich dítě
nepřijde do MŠ v testovací den, nebo pokud bude v tento den potřebovat přijít později.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
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