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Informace ke znovuotevření Mateřské školy Duchcov, Husova ul. 99/23, p. o.  

 

Na základě Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 

školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021- 1/MIN/KAN) umožňuje 

osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách: 

- dětem, které plní povinný poslední ročník předškolního vzdělávání v počtu maximálně 

15 dětí ve skupině 

 

- dětem, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese:  

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy,  

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

e) příslušníci ozbrojených sil,  

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

g) 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,  

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 

 j) zaměstnanci Finanční správy České republiky 

 

Dítě se může být osobně přítomno na prezenčním vzdělávání výhradně když:  

- neprojevuje příznaky onemocnění Covid 19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, 

dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, ztráta čichu a 

chuti, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, bolest hlavy) 

- dítě podstoupilo v mateřské škole povinné antigenní testování, který mu přímo ve 

škole v místě tomu uzpůsobeném provedl zákonný zástupce či jiná jím pověřená 

osoba. Preventivní antigenní testy poskytne škola. Poté testovaný a jeho doprovod 
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 (1 osoba) vyčkají na výsledek preventivního antigenního testu (zpravidla 15 minut). 

V případě negativního výsledku se dítě může účastnit prezenčního vzdělávání, 

v případě pozitivního výsledku dítě s doprovodem okamžitě opouští budovu mateřské 

školy.  

Děti nemají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, jejich 

doprovod ANO. 

 

TESTOVÁNÍ: 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, 

(kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.  

K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány -  – 

Lepu testy, případně Singleclean testy) nebo neinvazivní PCR testy (ty nemá škola k 

dispozici, rodiče si je hradí sami). 

 

Výjimky z testování: 

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

(ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také 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). 

 

Instruktážní video a podrobné srozumitelné informace k testování naleznete na 

webových stránkách https://testovani.edu.cz/ 

 

V případě nejasností mne kontaktujte na telefonním čísle 736613217. 

Pevně věřím, že to společně zvládneme.  

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

 

Mgr. Lenka Backertová 

ředitelka mateřské školy 
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