
TESTOVÁNÍ V MŠ  
 

Dle vydaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.dubna 2021 je škola 
povinna provádět u dětí a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání těmto dětem, 
a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, realizaci 
preventivního testování neinvazivními antigenními testy.  
 
Obecné informace k testování:  

• Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 
absenci evidovat jako omluvenou. I nadále bude s těmito dětmi prováděna distanční výuka -
budou jim zasílány materiály pro domácí přípravu; po dohodě s učitelkou, budou moci děti i 
zákonní zástupci využít individuální konzultace ve škole a komunikaci pomocí e-mailu.  

• K testování se může dostavit dítě nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá 
příznaky infekčního virového onemocnění (info viz. Příloha) 

• Odběr testovací vzorku je prováděn rodičem, zákonným zástupcem, za dohledu určeného 
pracovníka mateřské školy  

•  Pro účel testování, je vyčleněna třída BERUŠEK.  

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto 
osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

• Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci 
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního 
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.  

 Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede 
 první den osobní přítomnosti dítěte ve škole a mezi jednotlivými termíny testování v jednom 
 týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.  

• tzn. při pravidelné docházce dítěte se test provádí v pondělí a ve čtvrtek.  

• Pokud dítě nebude přítomno v MŠ v pondělí, bude otestováno první den jeho   přítomnosti. 
Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.  

• Stejný postup bude při testování ve čtvrtek. 
 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ: 
pondělí – první den testování  

1. vstup do ŠATNY s ochranou úst: rodiče – respirátor, dítě – zdravotnická rouška  

2. vstup v oblečení do třídy BERUŠEK    

3. provedení testu dle návodu a dle pokynů učitelky 
4. vyhodnocení testu; děti, za přítomnosti rodičů, čekají na svém místě na uplynutí 

časového limitu, cca 15 min. 
5. výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných  

• negativní výsledek – dítě se v šatně převlékne, umyje a vydezinfikuje si ruce dole 
v umývárně a dle rozpisu, určeného ředitelkou školy pokračuje do třídy bez 
doprovodu rodiče. (Do třídy MOTÝLKŮ, nebo VČELIČEK dle rozpisu).   

• pozitivní výsledek – dítě odchází z MŠ a je postupováno podle Metodiky vydané 
MŠMT  (info viz Příloha) 

 
čtvrtek – druhý den testování (stejný postup jako v pondělí)  
 
Testovat se bude testem Singclean (info viz Příloha) 


