INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD
12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízení
o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti,
žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě
RT-PCR testů 1x týdně o K testování lze použít neinvazivní Ag testy
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
o V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 se omezuje
provoz škol a školských zařízení tak, že se se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v
neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. pro děti, žáky a
studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažn ými vadami
řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování,
souběžným postižením více vadami nebo autismem) a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.
Nicméně umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské š kole dětem, jejichž
zákonní zástupci jsou:
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 Pr aktická 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.
Tuto skutečnost oznámí a doloží písemným potvrzením od zaměstnavatele vedení MŠ.
Odkaz:
Ošetřovné a rotační výuka/ často kladené dotazy

