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Postup při testování v MŠ Za Školou 

1. Testování v MŠ Za Školou bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, a to ihned po příchodu 

dítěte do třídy. Pokud by dítě nebylo ve stanovený den přítomné v MŠ, testuje se při 

nástupu do MŠ. 

2. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu 

nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které 

zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

3. Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více 

než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné 

prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v 

listinné či elektronické podobě). 

4. Po vstupu do MŠ rodič nebo doprovázející osoba převleče dítě v šatně a společně 

s dítětem vstoupí do třídy (v případě si potřeby si také odloží oblečení na určené 

místo). 

5. Rodič usadí dítě na vyhrazené místo k testování. 

6. Dohlížející osoba (učitelka případně jiný zaměstnanec MŠ) vysvětlí rodiči postup 

testování a kontroluje správnost jeho postupu. 

7. Rodič provede svému dítěti test za přítomnosti dohlížející osoby. 

8. Jakmile se zobrazí negativní výsledek, rodič i dohlížející osoba podepíší výsledek testu 

a dítě si odchází hrát s ostatními testovanými dětmi – rodič odchází z MŠ. 

9. V případě pozitivního testu odchází rodič i s dítětem z MŠ s písemným potvrzením MŠ 

o pozitivním výsledku testu. Další postup konzultuje rodič s dětským lékařem. 

10. Pokud rodič nechce své dítě testovat, nemůže se dítě účastnit prezenčního vzdělávání. 

Mateřská škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost 

zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je však možné se domluvit na poskytnutí 

přiměřené formy podpory (např. posílání týdenních plánů, využití individuální 

konzultace apod.). 

V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitelky školy pro konkrétní MŠ (ZŘŠ). 

MŠ Za Školou – Bc. Lenka Konečná, 725 059 440 

MŠ Tylova – Iveta Rychtářová, 724 049 005 

MŠ U Zámku – Mgr. Jana Reiblová, 725 059 590 

MŠ Tarnavova – Bc. Lenka Ryznerová, 725 059 224 


