
 

VÁŽENÍ RODIČE, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti 

na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:  
 

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:  
 

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 (děti se 

speciálními vzděl. potřebami) 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních 

družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem 

mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo 

školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou: 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
• 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 

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
• příslušníci ozbrojených sil, 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
• 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, 

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení, 
• zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest . 

 Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení 

roušek ve školách tak, že  

• v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, 

děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

• Testovat se budou postupně všechny skupiny skupiny dětí,  a zaměstnanců škol a 

školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce. 

Testování ve školách je jen pro bezpříznakové.  Pokud se někdo necítí dobře, nebo má 

dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit 

na svého lékaře. Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. 

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede 

první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými 



termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní 

test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě  přítomno v den termínu 

testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence 

zdravotnického personálu. V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést 

test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( pedagogický pracovník, 

zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem 

a zároveň s touto asistencí souhlasit). Rodiče vstupují do MŠ se zakrytými  dýchacími cestami 

( respirátory), 

 Bez otestování nemá dítě přístup k prezenčnímu vzdělávacímu procesu. 
Testy budou provedeny na vybraném místě, budou dodržena všechna hygienická opatření a 

zákonní zástupci budou s dítětem vstupovat do šatny  bez dalších osob a vyčkají na výsledek 

testu ( cca 15 minut). Proto přijďte  dříve. 
 
 
 
 
 
 


