
OD PONDĚLÍ 19. 4. 2021 JE PROVOZ        

MŠ LÍSKOVECKÁ ZAJIŠTĚN STÁLE JEN 

DĚTEM V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘED 

VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY.  

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ, KTEŘÍ 

VYKONÁVAJÍ PRACOVNÍ POZICI 

SPECIFIKOVANOU NÍŽE, MUSÍ V DEN 

NÁSTUPU DÍTĚTE DOLOŽIT ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ SVÉHO 

ZAMĚSTNÁNÍ NEBO POTVRZENÍ OD 

ZAMĚSTNAVATELE. VZHLEDEM K TOMU, ŽE MŠ NEMÁ ÚDAJE O 

ZAMĚSTNÁNÍ ZÁK. ZÁSTUPCŮ (JDE O NEPOVINNÝ ÚDAJ), ŽÁDÁME 

RODIČE, ABY PŘÍPADNOU DOCHÁZKU DÍTĚTE NAHLÁSILI 

INDIVIDUÁLNĚ NA TEL. ŠJ 734 153 434.  

Zákonný zástupce dítěte je: 

 zdravotnický pracovník poskytovatelů zdravotních služeb 

 pedagogický pracovník, který zajišťuje prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá 

 pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní            

nebo ochranné výchovy 

 zaměstnanec bezpečnostních sborů  

 příslušník ozbrojených sil  

 zaměstnanec orgánů ochrany veřejného zdraví  

  zaměstnanec Úřadu práce České republiky  

 zaměstnanec uvedený 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  

 zaměstnanec  České správy sociálního zabezpečení a okresních správ 

sociálního zabezpečení  

  zaměstnanec Finanční správy ČR 



Přihlášené děti budou 2x týdně testovány. První test se provede první den 

osobní přítomnosti dítěte v MŠ v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi 

jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a max. 3 

pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).  

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do MŠ ve 

spodní třídě, která je pro testování stále vyčleněna. Test provede zákonný 

zástupce, je nutno počítat s časovou rezervou 15 minut. 

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se 

provede v den jeho příchodu do MŠ. 

Nemusí se testovat děti, které: 

 doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 

90 dní 

 “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, 

který není starší 48 hodin 

Zákonní zástupci budoucích školáků v povinném před. vzdělávání,             

kteří nesouhlasí s podmínkami vzdělávání v MŠ,musí děti řádně odhlásit.  

Ošetřovné těmto rodičům OSSZ již nebude uznávat.  

Distanční vzdělávání v ostatních třídách bude pokračovat do odvolání. 

Přihlášené děti roušku mít nemusí.  

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor a jsou testováni 

2x týdně. 

Další informace a odpovědi zde:  

https://www.msmt.cz/ 

https://www.mzcr.cz/ 

https://predskolniporadna.cz/ 
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