
MŠ „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace

                                                                    

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
„BERUŠKA“

od 12. dubna 2021 

Vážení rodiče, 
s účinností Mimořádného opatření MZDR č. 14600/2021-1/MIN/KAN ode dne 12.
dubna 2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení s výjimkou dětí
posledních  ročníků  na  povinné  předškolní  vzdělávání  a  dětí  zaměstnanců
vybraných profesí a to:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými  pracovníky,  kteří  zajišťují  prezenční  vzdělávání  v  mateřské

škole,  základní  škole,  školní  družině,  školním  klubu,  v  oborech  vzdělávání
Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení 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,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mrzí nás, že nemáme možnost přijmout děti, které nespadají do těchto složek.
Budeme moc rádi, když s námi zůstanete nadále v kontaktu a podělíte se s námi o 
Vaše nápady či aktivity v rodině.
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Pokyny mateřské školy
• provoz MŠ Beruška bude od 6:30 hod. do 17:00 hod. 
• v  mateřské  škole  se  budou  vzdělávat  děti,  které  mají  povinnou  předškolní

docházku od 8:00 hod. do 12:00 hod viz Školní řád MŠ
• v  případě  změny,  prosíme  o  aktualizaci  kontaktů  (telefonní  čísla,  e-maily,

bydliště, pojišťovna)
• příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením

zaměstnavatele 
• škola zajišťuje nadále dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští

do budovy nemocné osoby
• učitelé průběžně zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny
• je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů několikrát denně
• děti budou nadále měřeny bezdotykovými teploměry (měření tělesné teploty)
• prosíme využívejte v prostorách tubusu dezinfekční prostředek
• prosíme dodržujte rozestupy v prostorách MŠ (1,5 m) 
• prosíme o dodržování hygienických opatření, po celou dobu přítomnosti v MŠ

používejte nasazený respirátor

Nové umístění dětí v mateřské škole
Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo
mohou být zařazeny do skupiny,  ve které jsou vzdělávány děti,  které plní  povinné
předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině
je vzděláváno nejvýše 15 dětí. 

Celkem  bude od  12.4.2021 otevřeno  5  tříd  po  max.  15  dětech.  Seznamy  dětí
budou vyvěšeny na informačních tabulích v tubusu MŠ Beruška.

VI. tř. Sovičky – děti se rozdělí do třídy Sovičky (uč. Péťa, Iva) + do třídy Kuřátek (uč.
Martina, Lucka)
V.  tř.  Koťátka –  děti  se  rozdělí  do  třídy  Koťátka  (řed.  Laďka,  uč.  Anička,  Pája,
Štěpánka) + do třídy Motýlků (uč. Šárka, Eliška M., Eli H., chůvička Zdenička)
IV. tř. Broučci – děti zůstávají vzhledem k malému počtu předškoláků  ve své třídě
Broučků (uč. Maruška, Saša)
Děti, které nemají povinnou předškolní docházku a patří do jmenovaných profesních
složek, budou zařazeny do tř. Motýlků (uč. Šárka, Eliška M., Eli H., chůvička Zdenička)
a do třídy Kuřátek (uč. Martina, Lucka).
Třída Želviček je uzavřena.
Osobní věci dětí budou přemístěny na místo dle určeného seznamu.
Třídy jsou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím. 
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Velmi nás mrzí, že nemůžeme mít pohromadě všechny děti ze třídy. Bohužel musíme 
respektovat dané nařízení, proto Vás prosíme o schovívavost a spolupráci.

Testování dětí v mateřské škole
• Testování  dětí  bude  probíhat  s  návratem  dětí  k  prezenční  výuce  ode  dne

12.4.2021.
• Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
• Pokud  se  dítě  neúčastní  prezenčního  vzdělávání  z  důvodu  neúčasti  na

testování, mateřská škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
• Při této omluvené absenci škola není povinna zajistit dítěti distanční způsob

vzdělávání  dle  zákona,  ale  je  vhodné,  aby  mu  byla  poskytnuta  přiměřená
forma  studijní  podpory (posílání  týdenních  plánů,  využití  individuální
konzultace...).

• Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže
být jakkoliv sankcionována.

• K  testování  se  může  dostavit  dítě  pouze  tehdy,  pokud  nemá  příznaky
infekčního virového onemocnění.

• U testování není nutná asistence zdravotnického personálu.
• V  případě  testování  dětí  v  předškolním  věku  je  umožněna  asistence  při

provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít
souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí
souhlasit). 

• V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak,
aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonné zástupce či  jinou asistující  osobu
platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do mateřské školy.

Koho se testování netýká:
• Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrném místě, které
nejsou starší 48 hod. A pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19.

• Testování  se  neprovádí  u  dětí, které  absolvovaly z  důvodu  onemocnění
COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření
MZ a karantény a zároveň  neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR
testu  s  pozitivním  výsledkem. Tuto  skutečnost  musí  osoba  prokazatelně
doložit  (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či
elektronické podobě, atd.).

Pokud se budete chtít prokázat SMS zprávou z KNL, prosíme o její kopii s dodatkem
(jméno,  příjmení  dítěte,  datum narození,  datum 1. dne od pozitivního testu na
Covid 19 + zaznamenání datumu 90 dne od pozitivního testu). Např. Pozitivní test
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dítěte je 20. ledna, ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. Od středy 21. dubna má
dítě povinnost se testování účastnit. 
Toto potvrzení, prosím zašlete nejpozději v elektronické podobě do 11.4.2021 nebo
osobně do 12.4.2021. 

Termín a frekvence testování:
•  2x týdně v případě antigenního testování (budou použity neinvazivní Ag testy)

pondělí a čtvrtek od 6:30 hod. do 8:00 hod.
• Doporučujeme včasný příchod dětí do MŠ z důvodu testování (cca 30 min). 
• Pokud se dítě  nezúčastní těchto termínů, má i přesto povinnost se testování

účastnit v termínu svého příchodu do MŠ.
• Testování dětí se provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy.

Prostory pro testování:
• testování  bude  probíhat  v  prostorách  větratelného  tubusu u  3  stolků  s

židličkami,  v  případě  vhodného počasí  se  využije  testování  ve  venkovních
prostorách (nádvoří u hlavní kuchyně a nádvoří u hospodářské budovy).

• 1. testovací stolek – pro Koťátka + pro Broučky (před šatnou Koťátek) – pozor
dle nového seznamu
2. testovací stolek – pro Kuřátka + pro Sovičky (před šatnou Kuřátek) – pozor
dle nového seznamu
3. testovací stolek – pro Motýlky (před šatnou Motýlků) -   – pozor dle nového
seznamu

• Při testování je potřeba dbát rozestupů 1,5 m.
• Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti v MŠ nasazený respirátor

a dodržuje hygienická opatření. 

Průběh testování: 
• před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce a změří se mu teplota,
• každý testovaný obdrží jednu testovací sadu,
• určený personál MŠ Beruška rozbalí a připraví komponenty,
• provedení testu provádí rodič v případě žádosti zákonného zástupce personál

školy  (dle přiloženého manuálu - během odběru vzorku by měla být hlavička
výtěrové tyčinky přibližně 2,5 cm zasunuta do nosní dirky a jemně 5x krát
otočena, tento postup opakujte stejnou hlavičkou výtěrové tyčinky i u druhé
nosní dirky, aby se získalo co nejvíce sekretu) 

• vyhodnocení  testu  provádí  určený  zaměstnanec  školy,  rodič  obdrží  od
zaměstnance  čas  provedení  testu  a  s  dítětem  vyčkává  ve  venkovních
prostorách na záznam výsledku testu  ¼ hod., který potom předají učitelkám
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ve třídě

 V  yhodnocení testů: 
• pokud  je  výsledek  negativní,  personál  školy  vyhazuje  sadu  do  určeného

odpadkového koše, dítěti je umožněna účast na prezenční výuce
• pokud je výsledek pozitivní, personál vyhazuje test do určeného odpadkového

koše a rodič s dítětem odchází domů
• následně  je  potřeba  vydezinfikovat  všechny  plochy,  kterých  se  pozitivně

testované dítě mohlo dotknout     
• Jak postupovat při zjištění pozitivního testu:

1. v případě pozitivního testu mateřská škola vydá zákonnému zástupci potvrzení
    o tom, že bylo dítě pozitivně testováno
2. zákonný zástupce je povinný telefonicky nebo jiným obvyklým způsobem 
informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost, lékař je povinen 
elektronicky vyplnit žádanku k tomuto vyšetření na test RT-PCR
3. návrat pozitivního dítěte je po předložení konfirmačního testu RT-PCR nebo  po 
skončení povinné izolace, s potvrzením od praktického lékaře
4. dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (v případě 2 dnech po provedení PCR 
testu) v jedné skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu se neumožňuje 
osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku RT-PCR testu na přítomnost 
viru dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu 
5.  v případě, kdy  test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG
testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek škole, všechny děti se moho
po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků
6.  v  případě,  kdy  test  RT-PCR  potvrdí  infekci  u  pozitivně  testovaného  dítěte  AG
testem, zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním
výsledku testu,  škola následně bezodkladně zašle KHS seznam dětí,  které byly ve
škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedag. pracovníkem,
který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu
7. KHS nařídí dětem ze seznamu karanténu 

• pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a
musí se vykonat nový test

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Pevně věříme, že se vše brzy vrátí do starých 
kolejí.
Těšíme se na vás.

Bc. Ladislava Sehnoutková, ředitelka MŠ Beruška

v Liberci, dne 8. dubna 2021
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