
Organizace provozu MŠ od 12.4.2021 

V souladu s nařízeními MŠMT a Ministerstva zdravotnictví bude provoz Bělohradské MŠ probíhat 
v následujícím režimu: 
 
 Od 12. 4. 2021 budeme testovat 2x týdně Ag testy (v pondělí a ve čtvrtek) nebo v první a čtvrtý den 
nástupu dítěte do MŠ. 
Testování bude probíhat ve vestibulu MŠ na obou pracovištích. 
LEPU testy budou rozdávány zákonným zástupcům při příchodu. 
Zákonní zástupci (nebo osoby písemně pověřené zákonným zástupcem) otestují své děti, odevzdají 
test pracovnicím MŠ a odejdou z budovy. 
Po 15 minutách se vrátí pro výsledek.  
Dětem, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní 
přítomnost na vzdělávání (děti odchází domů).  
Děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu 
s pozitivním výsledkem testovány nebudou. 
 
Bližší informace k samotnému testování najdete v přiloženém letáku, který bude taktéž vyvěšen na 
hlavních dveřích MŠ. Viz. Leták „Testujeme se“ 
 

Informace ke třídám: 
 
Pracoviště HNV – provoz bude zajištěn pouze ve třídě Broučci od 06:15 do 16:15 a to pro předškoláky i 
pro děti rodičů vybraných profesí 
 
Pracoviště Lázně Bělohrad:  

– provoz pro předškoláky bude zajištěn od 06:15 do 16:15 
 

Vzhledem k dodržení pokynů MŠMT je nutné rozdělit děti ze třídy Kytiček na dvě skupiny, tyto 
skupiny se nebudou v rámci vzdělávání spojovat.  
Třída Berušek je bez omezení. 
 
– provoz pro děti rodičů vybraných profesí (viz PDF. „Vybrané profese“), bude zajištěn ve  třídě 
Veverky od 07:30 do 12:00 (podle potřeby bude provozní doba upravena) 

 
 
Ochrana dýchacích cest: 
Platí pouze pro dospělé osoby. 
 
 
Povinnost zákonných zástupců: 

• Přinést čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele vybraných profesí (netýká se 
zákonných zástupců předškoláků, viz PDF. „Vybrané profese“). 

• Přinést potvrzení od lékaře, že dítě prodělalo onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 
dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, popřípadě je možné doložit negativní 
výsledek testu z odběrového místa, který není starší 48 hodin. 

 
 

 


