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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Pravidla pro příchod a postup AG testování dětí

Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování není dovoleno, pokud to není výslovně
odsouhlaseno ředitelkou mateřské školy. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny
”NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci".
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Ředitelka MŠ Dana Smekalová
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Úvod

V návaznosti na Mimořádné opatření MZDR k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fázi rozvolnění bude od 12.4.2021 upraven provoz školy dle těchto
podmínek.
S tímto organizačním řádem musí být seznámeni všichni zaměstnanci MŠ, dále zákonní
zástupci na webu MŠ.
Tento organizační řád platí do odvolání.

2.

Výchozí a související předpisy





2.1

Mimořádné opatření MZDR
Metodický pokyn MŠMT
Manuál MŠMT
OŘ 01 Školní řád

Použité zkratky

MZDR – ministerstvo zdravotnictví
AG – antigenní
MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PCR - polymerázová řetězová reakce (zkratka Polymerase Chain Reaction) je metoda
rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových
kyselin
KHS – krajská hygienická správa

3.

Vystavená dokumentace

OŘ 01
OŘ 02
OŘ 03
OŘ 03/1
OŘ 01/1
OŘ 02/1
OŘ 02/2
OŘ 02/4

4.

Školní řád
Organizační a pracovní řád
Dokumentační řád
Spisový, skartační a archivní řád
Školní vzdělávací program
Požární a bezpečnostní řád
Provozní řád
Finanční kontrola

Záznamy
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Obecně

V návaznosti na Mimořádné opatření MZDR k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fázi rozvolnění bude od 12.4.2021 upraven provoz školy dle těchto
podmínek.
Dle nařízení je od 12. 4. 2021 školám uložena povinnost testovat děti 2x týdně
Antigenními testy (AG testy), případně PCR testy 1x týdně.
Do MŠ budou přijímány předškolní děti a děti pověřených profesí dle Mimořádného
opatření MZČR.
Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání a
na základě Metodického pokynu MŠMT.
Hygienické podmínky a provoz v MŠ je řízen dle Manuálu MŠMT.

6.

Příchod do MŠ

Osoba, která doprovází dítě, se pohybuje v areálu MŠ vždy v respirátoru. Vstup rodičů a
dalších osob do budovy je zakázán.
Do MŠ může být přijato dítě zdravé, bez příznaku jakékoliv nemoci!!! (zvýšená tělesná
teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest
svalů, střevní problémy, bolest kloubů, rýma, bolest hlavy) .
Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. P ro případ
potřeby budou mít děti v batůžku 2 chirurgické roušky zabalené v igelitovém sáčku, který
je uzavíratelný.
U vstupu do MŠ si musí všichni dezinfikovat ruce. Dezinfekce je umístěna dole u branky a
další u hlavního vchodu do MŠ. U vstupních dveří do budovy MŠ rodiče zazvoní a předají
dítě pedagogovi, který dítěti změří teplotu, dezinfikuje ruce a odvede na požadovaný test.
Testováni je prováděno v ředitelně, kde je vše přizpůsobeno k testování dětí, pedagogů a
ostatního personálu. Testované dítě sedí u stolu, kde je připraven test. Po testování dítě
vyčká 15 minut na vyhodnocení testu.
Pro zajištění plynulosti odběrů, prosíme, docházejte do školy včas. Po dobu testování
budete muset vyčkat venku, dokud se testování dětí došlých před vámi neukončí.
Žádáme rodiče, aby plánovali časovou rezervu na testování a tím se předešlo
shromažďování rodičů a dětí před hlavním vchodem do MŠ.
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Postup testování dětí

Testování dětí je povinné, pokud se dítě nebude účastnit testování, nemůže být do školky
přijato.
Testování není provedeno:
Testování není provedeno u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZČR a zároveň
neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská
zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. • Testovat se nemusí děti, u
kterých je možné doložit negativní výsledek PCR nebo AG testu provedeného na
odběrovém místě (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění
COVID-19.
Testování je provedeno:
Testování bude prováděno každé pondělí a čtvrtek a to v čase od 6.30 – 7.30 hodin.
Testy u dětí provádí proškolený pedagogický pracovník.
Pokud se dítě nemůže dostavit ve stanovém termínu testování, je testování provedeno
ihned 1. den osobní přítomností dítěte v MŠ. Test si dítě provede samo, pedagog pouze
provádí dohled.
Pokud dítě odmítne AG test, nemůže jít do MŠ a bude omluveno, následně odvedeno
zákonným zástupcem.
Děti podstoupí neinvazivní preventivní samovyšetření AG testem na přítomnost antigenu
SARS-CoV-2, který poskytne MŠ. Je nutné dodržení rozestupů 1,5 m.
V případě negativního výsledku bude dítěti umožněn vstup dále do MŠ.
V případě pozitivního AG testu jsou rodiče povinni odvést dítě a kontaktovat pediatra.
Rodiče na výsledek AG testu vyčkají před budovou MŠ. Test trvá cca 15 minut.
V případě, že AG test nelze vyhodnotit, bude proveden následný kontrolní test.
Pokud AG test bude negativní, pedagog nebo školní asistent upozorní rodiče, že je vše v
pořádku a dítě může zůstat v MŠ.
Pokud AG test bude pozitivní, tak pedagog okamžitě kontaktuje rodiče, předá jim potvrzení
o pozitivním testu. Pozitivní dítě musí neprodleně opustit testovací místnost a následně
budovu MŠ. Při pondělním testování prezenční výuka ostatních dětí pokračuje.
Rodiče jsou povinni kontaktovat lékaře - pediatra nebo svého lékaře. Lékař vyplní žádanku
na provedení PCR testu. Dítě musí absolvovat PCR test. V případě, že bude PCR test
negativní, může se dítě vrátit do MŠ.
Vydání č.: 1
Datum vydání: 8.4.2021

Schválil: Dana Smekalová
Nabývá účinnosti: 9.4.2021

Výtisk č.: 1

OŘ 02/5
Pravidla pro příchod a postup AG testování

Změna: 0
Strana 7 z 9

V případě zjištění pozitivního AG testu ve čtvrtek (2. test), je zrušena výuka v celé MŠ a
děti si musí všichni rodiče vyzvednout. Tato situace trvá až do vyhodnocení PCR testu u
ostatních dětí a personálu, který byl v kontaktu s pozitivním dítětem.
Pokud je následně potvrzena pozitivita dítěte PCR testem, o výsledku PCR testu je
zákonný zástupce povinen MŠ neprodleně informovat.
Ředitelka MŠ situaci musí hlásit KHS a celé třídě je nařízena karanténa.
Pokud bude test PCR negativní, můžou se všechny děti vrátit do MŠ, toto platí i pro
pedagogy a ostatní zaměstnance MŠ.
Testování, včetně dat a časových prodlev, je zaznamenáno na testovacím listině, která je
připravena vždy k nahlédnutí.
Schéma Postupu antigenního testování ve školách, viz. příloha.

8.

Seznam příloh

1. Postup antigenního testování ve školách

S tímto organizačním a pracovním řádem byli seznámeni:
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