Provoz školy ve školním roce 2020/2021
1. Provoz školy
Škola zahájí svou činnost v omezeném rozsahu a v souladu se školskými právními předpisy dne
12. dubna 2021, pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání a děti od 2 do 5 let IZS
(Integrovaného záchranného systému) v neměnných skupinách maximálně po 15 dětech.
Povinná homogenita všech tříd. Platí i pro pobyt venku.
Stravování podle pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
Vstup třetích osob pouze v důvodných případech a za přijetí režimových opatření
minimalizujících styk s dětmi.

Všichni zaměstnanci povinně ochrana úst a nosu respirátory (standardy dle MO MZd).
Děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

2. Povinné neinvazivní testování
 Mateřská škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před
zahájením vzdělávání a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření
testovat. Mimořádná opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při
vzdělávání těm, kteří se nepodrobí testování s negativním výsledkem. Dětem, kteří
mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána
osobní přítomnost na vzdělávání.
 Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá povinnost zajistit dítěti
distanční způsob vzdělávání, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu
podpory.
 Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování. K testování se může dostavit dítě nebo
zaměstnanec školy pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 Testování bude probíhat samoodběrem u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu, ale bude umožněna asistence třetí osoby. Zákonný
zástupce nebo jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným
zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí. Pro zákonného zástupce či jinou
asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.
 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedený
na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin., a pokud tyto osoby nemají příznaky
onemocnění COVID-19.
 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodů onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného opatření MZd a zároveň neuplynulo více
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než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí
osoba doložit. Pokud ji nedoloží, tak se testování účastní.
 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném
očkování, a to od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvou dávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dní.
 Zaměstnavatel neotestovanému zaměstnanci nemůže umožnit, aby ve škole zůstal.
Může se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené či na
poskytnutí neplaceného volna. Nedojde-li k dohodě, jde o jinou důležitou osobní
překážku v práci na straně zaměstnance, podle §199 odst. 1 zákoníku práce, za kterou
zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu. Zaměstnanci hrozí finanční sankce podle
zákona č. 94/2021 Sb., Pandemický zákon, v platném znění.
3. Termín a frekvence testování
 Antigenní testování dětí i zaměstnanců bude probíhat 2x týdně. První bezprostředně
po příchodu do školy první den v týdnu. Druhé s odstupem 3 dnů.
 RT-PCR testování bude probíhat 1x týdně vždy první den v týdnu.
 Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, otestuje se
v první den jeho přítomnosti a dále pokračuje dle rozvrhu s ostatními.
 Zaměstnanci školy provedou samoodběr ve stanovené dny na pracovišti a výsledek
testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.

4. Příprava k testování
4.1. Prostory pro testování
 Testování probíhá v učebně nebo jiném prostoru s možností přímého větrání.
 Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu – stoleček
+ židlička.
 Rozestupy mezi testovanými musí být alespoň 1,5, metru.
 V případě testování dětí za asistence třetí osoby, která není zaměstnancem školy, je
nutné zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí, kteří nejsou součástí
testované skupiny. Mezi testovaným a asistujícím musí být rozestupy 1,5 metru. Každá
asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazen respirátor.
4.2. Materiál pro každou testovací místnost
 Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 4°C do 30°C). Před použitím nechat
temperovat při teplotě 15 – 30°C.
 Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
 Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav o minimální tloušťce 0,2 mm, tenčí
zdvojit.
 Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
 Dezinfekční prostředek na plošnou a povrchovou dezinfekci.
 Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.
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 Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny.
 Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

4.3. Personální zajištění
 Osoba dohlížející na děti při provádění testů a zaznamenávající výsledky bude
pedagogický pracovník, který bude fakticky vykonávat dohled nad dětmi podle § 3
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro
zaměstnance škol. Pedagogický pracovník seznámí dítě a jeho asistenta se způsobem
provedení testu. Poté zapíše výsledek testu do seznamu.
Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., platí, že dohled může vykonávat i jiný
zaměstnanec školy, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto
poučení se provede záznam.
 Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu – sběr a likvidace pytlů –
provozní zaměstnanci.

4.4. Příprava na testování
 Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem
testu.

4.5. Proces samoodběru
 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazeny respirátory, vyjma
testovaného.
 Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 Během testování je vhodné zajistit větrání.

4.6. Průběh testování dodanými AG testy









Vydání testu – provedení testu – vyhodnocení testu – záznam výsledků – likvidace testu
Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
Dohlížející osoba informuje testované o průběhu testu.
Každý testovaný obdrží jednu sadu testu.
Pokud je výsledek negativní, je dítěti umožněno prezenční vzdělávání.
Pokud je výsledek pozitivní, dítě rovnou odchází ze školy.
Následně jsou vydezinfikovány všechny plochy, kterých se mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný, test se vyhazuje, chyba se zaznamená a testovaný musí
vykonat nový test.
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 Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže pytle, zvenku
ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady
nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální, likvidaci. Odpadkové pytle
s použitými testovacími sadami se ukládají do komunálního odpadu.
 Při nakládání s odpady je vhodné používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a
dezinfekci rukou.
5. Výsledky a následné kroky
 Pozitivně testované dítě opouští v doprovodu zákonného zástupce nebo jím
pověřeného asistenta testování neprodleně mateřskou školu.
 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den
prezenčního vzdělávání v daném týdnu, vztahuje se na všechny děti, které byly
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci prezenčního předškolního vzdělávání
v některém z předchozích 2 dnů, nutnost izolace a následného opuštění mateřské
školy.
 Mateřská škola dítě nejprve izoluje a zároveň kontaktuje zákonného zástupce, aby si
dítě neprodleně vyzvedl.

6. Zaměstnanci
 Pozitivně testovaný zaměstnanec bez zbytečného odkladu opustí mateřskou školu.
 V případě pozitivního dítěte se povinná izolace nevztahuje na zaměstnance školy, kteří
dodrželi režimová opatření, nebo KHS nerozhodne jinak.
 V případě pozitivně testovaného pedagogického pracovníka školy se pravidla izolace
skupin vztahují na všechny děti, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech.
7. Konfirmace a návrat
 Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Mateřská škola vydá pozitivně
testované osobě /zákonnému zástupci) potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.
Dané dítě (zákonný zástupce) je povinné telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten
je povinné rozhodnout i indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 Dítě nebo zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenčnímu
vzdělávání buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po
skončení povinné izolace. Potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb.
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 Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu)
v jedné třídě s dítětem, které má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní
přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního testu.
 V případě, kdy konfirmační test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované
kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou, po této skutečnosti, vrátit k prezenčnímu
vzdělávání bez dalších potřebných kroků.
 V případě, že konformační test potvrdí infekci u pozitivně testovaného, je zákonný
zástupce povinen okamžitě informovat mateřskou školu. Mateřská škola následně
bezodkladně zašle příslušné KHS seznam dětí, kteří byly v kontaktu s dítětem nebo
zaměstnancem školy, který měl pozitivní výsledek.
 Pokud je v důsledku krizových opatření nebo nařízení karantény znemožněn
přítomnost více než poloviny dětí z jedné třídy, přechází nepřítomné děti na distanční
vzdělávání.

8. Předávání informací výsledcích testů
 Mateřská škola v den provedení testování elektronicky nahlásí agregované údaje o
provedením testování u dítěte a pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se
na testování do aplikace CovidFormsApp.
9. Ochrana osobních údajů
 K údaji o výsledku testu dítěte nebo jiné osoby podléhající testování musí mít přístup
pouze pověření pracovníci školy.
 Zpracování osobních údajů, které bude prováděno v souvislosti s testováním, bude
prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a je tedy nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce a není založeno na souhlasu se
zpracováním.
 Z důvodů minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu
konkrétního dítěte nebo jiné osoby nesmí dostat mimo školu. Mateřská škola reportuje
pouze anonymizované souhrnné výsledky testování.

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 4. 2021

Mgr. Pavla Kicková
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