Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 se otevírá školka pro Vaše dítko.
Distanční výuka se mění na prezenční, která tak umožňuje vzdělávání dětí v mateřské škole.
Je však podmíněna pravidelným testováním 2x týdně v budově školky, ve vyhrazené
místnosti, za účasti rodiče nebo osoby, která dítě přivede do školky. První test se
provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí)
a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3
pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).
Preventivní test se bude provádět vždy bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.
Test provede rodič nebo doprovod dítěte za dohledu zaměstnance školky, který bude
dohlížet na dodržování pravidel při testování, bude sledovat čas a zaznamená výsledek
testu.
K testování budou používány antigenní testy "LEPU"
- https://www.mobler.cz/testy_na_covid/rychly-antigenni-test-pro-deti-do-skol-na-covid19sada-25-ks/ na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené
pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.
V případě, že výsledek preventivního testu bude pozitivní, tak si zákonný zástupce dítě
odvede domů. Bude-li test negativní, přejde dítě s rodičem do své šatny a klasicky ho
předá paní učitelce do třídy.
Testovat by se NEMUSELO dítě, které:
•
•

doloží, že prodělalo COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
“byly na testech” ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není
starší 48 hodin - doloženo potvrzením.

Nebude-li dítě testované, nebude se moci účastnit prezenčního vzdělávání.
Pro předškoláky, kteří zůstanou "dobrovolně doma", mateřská škola nebude
zajišťovat distanční výuku dítěte. Budete muset dítě řádně OMLUVIT, tak jako při
nemoci - den předem nebo do 7,00 v den nepřítomnosti.
K nahlédnutí zde: Distanční vzdělávání v MŠ a Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem pro MŠ.
Při testování budou dětem vymezena místa, na kterých budou muset setrvat s rodičem,
než bude test vyhodnocen - cca 15 minut.
Jak doprovod, tak i dítě bude muset mít po dobu testování respirátor, roušku, kterou si
sundá pouze na výtěr nosu.

POČÍTEJTE S MINIMÁLNÍ ČASOUVOU REZERVOU 30 minut na
pobyt v MŠ v dny testování.
TOTO NAŘÍZENÍ NENÍ NAŠÍM VÝMYSLEM, ALE BOHUŽEL S NÍM NIC
NEUDĚLÁME.
Jedno pozitivum na tomto otevření školky je, že děti nemusí mít při pobytu ve školce
ROUŠKU
UPRAVUJEME I ČAS PŘÍCHODU DO ŠKOLKY - nejdéle do 8,00 hodin (je možné, že
dojde ještě k jeho úpravě v návaznosti na dodržování hygienických opatření).

Podrobnější info bude zveřejněno nejpozději během čtvrtka na webových
stránkách https://jablunka.materska-skola.com/

Děkujeme za pochopení a prosíme Vás o sdělení, zda bude Vaše dítko
do školky od pondělí 12. 4. chodit. Docházkou do školky přijímáte
daná opatření a pravidla z toho vycházející a budete se jimi řídit a
dodržovat je.

