
MŠ Otnice  

Návrat dětí od 12. 4. 2021 (zpravidla pro předškoláky) 

- Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 h. 

- Do MŠ žádáme rodiče, aby vstupovali pouze s respirátorem třídy FFP 2, 

který musí mít rodič či doprovod po celou dobu v MŠ řádně nasazen 

- Dítě musí mít roušku pouze krátce, kdy bude probíhat testování a kde se 

předpokládá možný příchod více osob 

- Účast dítěte je podmíněna AG testem, vždy v pondělí a čtvrtek (kdy 

rodiče po instruktáži pracovníka MŠ provedou dítěti výtěr z okraje nosu 

do hloubky pouze 2-2,5 cm od konce nosní dutiny), snažte se prosím to 

dětem ukázat například na tyčince do uší, že to opravdu nic není 

- V případě, že tento den dítě do MŠ nepůjde, bude otestováno den 

následující, či pozítří, tedy ve středu, to stejné platí, pokud nebude dítě 

ve čtvrtek a přijde např. v pátek 

- Strava je tímto pro děti automaticky přihlášena 

- Pokud se některý rodič předškoláka rozhodne, dítě do MŠ neposlat, 

přijde si prosím pro materiály do MŠ 

- V případě, že budete chtít poslat do MŠ dítě až po nějaké době, je třeba 

to oznámit s předstihem. Pokud tedy budete chtít dítě (zpravidla 

předškoláka) opět přihlásit až od 19. 4., je třeba nejpozději ve čtvrtek 

předchozí týden to do 12.h oznámit na tel.č. 724 314 696. Důvody jsou 

organizační a z důvodu zajištění stravování. 

- Rozhodně je třeba neposílat do mateřské školy dítě nemocné, a to i 

s lehčím průběhem respiračního onemocnění (riskujeme následnou 

karanténu pro celý třídní kolektiv, což samozřejmě nikdo nechceme) 

- Také bych chtěl zdůraznit, že i při pozitivním antigenním testu, se 

budeme snažit o maximální anonymitu, aby žák nebyl nijak stresován 

- Výuka bude probíhat s největší pravděpodobností ve třídě „Koťata“, 

testování bude v prostoru šatny třídy „Broučci“.  

 

Antigenní testování 

- bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v čase 6.30 – 8.30 v šatně 

třídy „Broučci“ 

- s testem pomůže paní učitelka, která provede krátkou instruktáž  

- U dětí je nutná součinnost někoho z rodičů či širšího rodinného kruhu, 

protože výtěr z okraje nosní dutiny může být pro některé děti zbytečně 



stresující. Opravdu zdůrazňuji, že se jedná o výtěr z okraje nosní dutiny 

Pokud s výtěrem z nosní dutiny bude pomáhat např. teta či prarodič 

(tedy někdo jiný než zákonný zástupce žáka), je třeba, aby tento byl 

zletilý a aby měl od zákonného zástupce žáka pověření, že tuto činnost 

může vykonávat. Stačí napsat pouze jednu větu, připojit datum a Váš 

podpis.  

- Zkuste to s dítětem předem probrat (hloubka výtěru má být optimálně 2 

až 2,5 cm) 

- V případě, že antigenní test některého z žáků vyjde pozitivní, budeme 

se snažit o maximální anonymitu. Následně si domluvíte na tel.č. 

724 314 696 schůzku, kdy Vám ředitel školy předá písemné vyjádření, že 

bylo u dítěte při AG testování zjištěna pozitivita, následně se telefonicky 

domluvíte s dětským lékařem, který Vás s dítětem pravděpodobně pošle 

na PCR test.  

 

 


