
INFORMACE PRO RODIČE

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ LYSOVICE V OMEZENÉM ROZSAHU

Vážení rodiče, 

na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ  Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 
Č.j.: MZDR 14600/2021 obnovuje MŠ Lysovice provoz v celodenním rozsahu pouze pro děti plnící
povinnou předškolní docházku (platí i pro děti mající odklad nástupu do ZŠ) a pro děti rodičů 
pracujících v oblasti IZS. 

Podmínkou přijetí do MŠ je provedení ag. testu na Covid 19. Dítě, jehož zákonný zástupce test 
odmítne, nebude do MŠ přijato (s výjimkou vyhláškou daných výjimek).  
Testování bude probíhat 2 x týdně, vždy v pondělí a ve středu. Pokud si rodiče zakoupí test ze slin, 
bude jeho použití akceptováno. 
Vstup do budovy je pro jakoukoliv třetí osobu (myšleno kromě zaměstnance a dítěte) pouze s 
respirátorem správně umístěným na tváři (překrytá ústa i nos). Respirátory jsou v současnosti 
povinné i pro zaměstnance MŠ. 

SYSTÉM TESTOVÁNÍ  
Po vstupu do prostor MŠ rodič použije desinfekci, odejde s dítětem do šatny, sundá mu pouze 
bundu a čepici a za dohledu pg. pracovnice SÁM PROVEDE dítěti výtěr z nosu dle instrukcí pg. 
pracovnice. Po výtěru uloží zkušební tyčinku do testu, zavíčkuje a pg pracovnice nakape zkušební 
roztok. Rodič odejde z MŠ čekat před budovu na výsledek testu po dobu 15. min. Dítě odejde do 
izolace (ložnice), kde bude taktéž po dobu 15. minut čekat na výsledek testu. Po uplynutí lhůty 
rodič zvonkem u dveří oznámí svou přítomnost a bude mu sdělen výsledek testu, který bude zapsán 
v knize testů. Pokud bude negativní, může odejít, dítě se převlékne a jde do kolektivu, pokud bude 
pozitivní, rodič si dítě převezme a následně kontaktuje svého pediatra. 

Do MŠ nebude přijato dítě vykazující JAKÉKOLIV známky respiračního onemocnění, včetně
průjmu, nevolnosti nebo vyrážek. 
Projeví-li se tyto příznaky v průběhu dne, bude rodič ihned kontaktován a dítě si z MŠ 
neprodleně odvede. 

Pro usnadnění situace dětem testování podávejte hravou formou, neprojevujte před nimi žádné 
obavy ani znechucení. 
Použít můžete i říkadlo, např. „Polechtáme v nosíku, ať nevyjdem ze cviku“ atp. 

Věřím, že situaci společně zvládneme ke všeobecné spokojenosti.   

Dne 8. 4.2021        Eva Mrázová
 


