Mimořádná opatření od 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna
2021 došlo k vydání:
Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a
školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění
následující: o V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v
kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním
způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující
tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Zakazuje se tedy osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole - Prostějov, 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 a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

•

Nezakazuje se sportovní činnost ve vzdělávání.

•

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí
kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Ostatní podmínky provozu škol
• sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez
omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách, (pokud je těmto dětem dle ostatních
ustanovení tohoto opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).
Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí s účinností od 3. 5.
2021
•

preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí
s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v
daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

•

od 3. 5. 2021 je školám bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování
zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu.

•

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení
povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této
skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient
nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně
testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

