Informace k provozu MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 od 12. 4. 2021 do
odvolání
Od pondělí 12. 4. 2021 se mohou vrátit do MŠ předškolní děti a děti zaměstnanců vybraných profesí,
které doloží potvrzení zaměstnavatele.

Vybrané profese:
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
nebo
▪ pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Návrat dětí do MŠ je podmíněn pravidelným testováním v MŠ 2x týdně za asistence zákonného
zástupce.
Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti nemají příznaky
onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u dětí, 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!
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v obou šatnách (chodbách), za přísných
hygienických podmínek a asistence zákonného zástupce.

Hygienické podmínky:
-vstup do budovy MŠ je dospělé osobě povolen pouze s respirátorem FFP2 po dezinfekci rukou,
dítě roušku mít nemusí
-dítě doprovází pouze 1 osoba
-dodržování rozestupů
-při testování i převlékání se v šatně pohybují maximálně 3 děti s doprovodem

-doprovod dítěte musí počítat s dostatečnou časovou rezervou (cca 30 minut)
-v Po a ČT děti přijdou do MŠ nejpozději v 8.10 hod., aby od 8.30 hod nebyla narušována výuka
-v případě, že dítě nebude přítomno v MŠ ve stanovených testovacích dnech, otestuje se první den
nástupu do MŠ (např. v úterý) a další test absolvuje dle harmonogramu školy
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
-v případě, že zákonní zástupci nebudou souhlasit s testováním dítěte, dítě mohou z výuky v MŠ
písemně omluvit (týká se předškoláků), nebude jim však nadále zajišťována výuka distanční jako
dosud.

