
Dodatek ke školnímu řádu MŠ Ptice: 
 

NÁVRAT DĚTÍ K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ 
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: MZDR 14600/2021-
1/MIN/KA podmiňuje návrat dětí k prezenčnímu vzdělávání od 12.4.2021 negativním testem 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to za následujících podmínek: 
 
 

1. Test bude proveden samoodběrem prostřednictvím: 

• neinvazivního antigenního testu* 2x týdně, pondělí a čtvrtek nebo první den příchodu 
dítěte do MŠ tak, aby rozestup mezi 1.a 2. testem byl maximálně 3 dny. 
Test dítěti provede zákonný zástupce pod dohledem pedagogického pracovníka tak, že 
testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× 
obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se 
tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo 

• neinvazivního RT-PCR testu* ve zdravotnickém zařízení 1x týdně, a to tak, že první den 
návratu dítěte do školy bude proveden zároveň antigenní test a zákonný zástupce 
doručí po obdržení výsledek testu do MŠ 
 

2. K testování se nesmí dostavit dítě, které vykazuje známky jakéhokoliv akutního 
onemocnění. Pokud se známky akutního onemocnění objeví v průběhu dne, bude dítě 
izolováno od ostatních (§ 7 zákona č. 258/2000 Sb.) a zákonný zástupce má povinnost 
dítě vyzvednou v co nejkratší lhůtě po oznámení.  

 

3. Škola je povinna chránit zdraví dětí, dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 
29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce), proto, pokud dítě nebo 
zákonný zástupce test odmítne, pak není možné, aby dítě bylo osobně přítomno na 
vzdělávání a bude ze vzdělávání omluveno. 

 
*neplatí pro dítě, které 

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které 
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. 

 
 
Dodatek byl projednán na pedagogické radě dne 7. 4. 2021 
 
Dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) i pedagogické pracovníky školy. 
 
Bc. Eva Vacková, ředitelka MŠ Ptice 


