Průběh testování v naší mateřské škole
1) Z rozhodnutí zřizovatele se bude testovat pouze v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po
příchodu do MŠ. Pokud máte vážný důvod k nástupu v jiný den, musíte se prokázat při
nástupu negativním AG testem. Pro tyto případy můžete využít nové odběrové místo v ulici
I. Olbrachta v Brandýse nad Labem (na parkovišti před Českou spořitelnou). Z organizačních
důvodů je příchod dětí do mateřské školy nutný do 8,00 hodin. Potvrzení o negativní
výsledku testování přinesete do MŠ – nesmí být starší 48 hodin.
2) V MŠ je pověřená osoba, která zaznamenává výsledky testu a předává je do systému/Covid
Forms App/.
3) Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, školy v tomto případě souhlas nezajišťují/čl.6 odst.
1 písm. C/- GDPR.
4) Od 12. 4. 2021 je uložena všem školám a školským zařízením povinnost testovat
zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance
pak 1x týdně.
5) V době testování budou mít děti roušky! Až po výsledku testu si dítě může sundat roušku
v šatně.
Testování bude probíhat: od 6:30h do 8:00h – dodržujte, prosím, tento čas !!!
Budova Pražská 297: v prostorách vestibulu na velké budově
Budova Na Okraji 2515: prostřední trakt budovy
V mateřských školách probíhá testování (LEPU testy) za osobní přítomnosti jednoho zákonného
zástupce, který dítě testuje a pověřeného, poučeného zaměstnance MŠ. Pokud bude do MŠ
doprovázet a testovat dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít souhlas nebo pověření
zákonného zástupce. Po testu odchází zákonný zástupce s dítětem mimo budovu a čeká na výsledek.
Celý proces testování a čekání na výsledek cca 20 minut – viz. Instruktážní video.
➢ NEGATIVNÍ VÝSLEDEK - dítě zůstává v MŠ
➢ POZITIVNÍ VÝSLEDEK - škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu a dítě odchází se
zákonným zástupcem z MŠ
➢ CHYBNÝ / NEČITELNÝ VÝSLEDEK – provedení nového testu
Rodiče nemají přístup do šaten!
Po sdělení výsledku si dítě přebírá pedagogický dozor.
Počítejte, prosím, vzhledem k časové náročnosti s časovou rezervou.
V testovacích místnostech dodržujte všechna epidemiologická opatření (rozestupy, respirátor,
použití dezinfekce na ruce).
Vše o testování ve škole

