
TESTOVÁNÍ DĚTÍ – informace MŠ Merklín, okres Plzeň - jih

Testování dětí, kterým je umožněn od 12. 4. 2021 nástup do mateřských škol je právně závazný –
přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Podmínkou přítomnosti dětí je test s negativním výsledkem.
Pokud se dítě – předškolák – neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,
škola  bude  dítěti  absenci  evidovat  jako  omluvenou  –  při  této  omluvené  absenci  škola  nemá
povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.
K  testování  se  může  dostavit  dítě  pouze  tehdy,  pokud  nemá  příznaky  infekčního  virového
onemocnění (před testováním bude formou rozhovoru s doprovázející osobou zjišťován zdravotní
stav dítěte).
V případě testování dětí mateřských škol je umožněna asistence zákonných zástupců při provádění
testu (pokud bude přítomna u testování jiná osoba než zákonný zástupce, musí předložit písemné
pověření od zákonného zástupce k asistenci a zároveň s touto asistencí souhlasit – předkládá se před
testováním dítěte).
Testování se neprovádí u dětí,  které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek PRC antigenního testu provedeného na odběrovém místě,
které nejsou starší 48 hodin , a pokud nemá toto dítě příznaky COVID – 19. Stejně tak se neprovádí
testování u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu
podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-
PCR testu s pozitivním výsledkem – tuto skutečnost je nutno doložit (potvrzení od lékaře, lékařská
zpráva, zpráva z laboratoře v listinné podobě).

TESTOVÁNÍ  BUDE  PROBÍHAT  PRAVIDELNĚ  2x  TÝDNĚ  –  V  PONDĚLÍ  A  VE
ČTVRTEK – v budově odloučeného pracoviště MŠ – Husova 345 (třída Pomněnek) od 6,30 do
7,30 hodin

Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho
přítomnosti a dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Vstup do budovy bude umožněn pouze dítěti a osobě, která bude asistovat u testování (ta bude
vpuštěna pouze s respirátorem, zároveň nebude umožněn vstup nemocným osobám). Před budovou
je třeba dodržovat 1, 5 metru rozestupy. 

Děti  budou testovány antigenními LEPU TESTY – během odběru vzorku by měla být hlavička
výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5x otočena, následně se odebírá vzorek
stejnou výtěrovou tyčinkou z  druhé nosní  dírky  stejným způsobem,  aby se zajistilo  dostatečné
množství vzorku. 
Poté s dítětem odejdete ven a po 15 minutách si k označenému oknu třídy Pomněnek dojdete pro
výsledek testu. Pokud je výsledek negativní, bude se moci dítě účastnit vzdělávání a budete moci
odejít do hlavní budovy (děti z Pomněnek budou ve třídě Pampelišek). 

Pokud bude výsledek testu pozitivní, vydá škola potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno.
K údaji o výsledku testu budou mít přístup pouze pověření pracovníci školy.


