
Informace o testování dětí v karanténě 

Do naší MŠ přijede covidová odběrová sanitka dne 17.2. 2021 v 8:00 a udělá 
hromadný odběr vzorků dětí i personálu. 

Místo odběru: sanitka bude přistavena v 8:00 hod u ředitelny u nového pavilonu 
Ježečků. Žádáme rodiče, aby přicházeli s rouškou či respirátorem a aby se rozprostřeli 
v okolí mateřské školy v blízkosti třídy Ježků (nové budovy u ředitelny) a dodržovali 
rozestupy 2 m. Prosíme o dodržení. 

Kvůli velké zimě a aby se děti nebály jsme prosili, zda by šlo udělat odběr uvnitř budovy 
v chodbě Ježečků (můžeme prý předpokládat, že ano – ale může se stát, že přijede 
na odběr některá sestra, která řekne NE, bude se testovat před sanitkou) to zjistíme 
AŽ při jejich příjezdu. Tak jsou dvě varianty. Bud před sanitou, nebo v chodbě 
Ježečků.  

Pokud před sanitou – chodíte k sanitě dle níže rozepsaných orientačních časů a tříd. 

Za předpokladu, že testy budou probíhat v chodbě. Počkáte všichni venku v okolí 
MŠ, první jdou Ježečci v 8. 00 hodin (pokud sanita přijede včas). 

Do chodby budovy třídy Ježečků budete vcházet po jednom – jedno dítě jeden rodič 
– nikoliv dva rodiče. Děti s rodičem přichází na test a s rodičem také odchází. Po jejich 
odchodu jde další. Ty co vcházejí, jdou po cestičce, ty co vycházejí, jdou po 
schodech – je to 2 metry. 

Časy pro třídy jsou orientační: 

Ježci 8.00, Myšky 8.15, Krtci 8.30, Žabky 8.43 

Děkujeme za včasný příchod. ČASY JSOU ORIENTAČNÍ, NECHTĚLI, ABYCHOM PSALI 
ČASY – NEVĚDÍ KDO SE NEDOSTAVÍ X DOSTAVÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU – NAPŘ. 
NEMOCI DĚTÍ (děti v nemocnici náhle, neštovice…..…) A ČASY SE TÍM POSUNUJÍ – NA 
JEDNO DÍTĚ PRÝ ZHRUBA NEJDÉLE MINUTA. POKUD VÍTE, ŽE SE DÍTĚ NEDOSTAVÍ – 
SAMI KONTAKTUJTE KHS LBC A SAMI ZAJISTĚTE ODBĚRY – množí se nám dotazy, co 
bude, když nepřijdu na testy ke školce – tyto dotazy prosím směrujte na hygienu, oni Vám 
individuálně řeknou co a jak. Bez testu hromadného v MŠ, nebo individuálního Vám 
nezaručujeme, že Vaše dítě bude moci přijít do MŠ 22. 2. 2021. 

Někteří rodiče píšete, nebo voláte, abychom zajistili časy, aby např. zrovna jste šli první – že 
pak jedete do práce, a ty další, že mohou až v 9 a ty další, v 10, a jiní že jiný den – PROSÍM 
NENÍ TO V NAŠICH SILÁCH ANI KOMPETENCI. Prosíme za pochopení a nepište nám e-
maily o naší neschopnosti. Snažíme se, co to jde a jak to jde, děkujeme za pochopení.  

Prosíme, připravte děti, aby se nebály. Řekněte jim a ukažte obrázek, jak budou 
sestřičky oblečeny, ukažte jim fotky a řekněte jim, že jim pošimrají tyčinkou 
v nosánku, a že je budete držet za ručičku. 

VEMTE SI S SEBOU – ŽÁDANKU – PRÝ VÁM JE ROZESÍLALI, BUD SMSKOU, NEBO E-
MAILEM, TAK POKUD TO PŘIŠLO NA TEL. ČÍSLU DRUHÉMU Z RODIČŮ než s dítětem 
půjde – PŘEPOŠLETE SI JI. POKUD DO E-MAILU, BUD VYTISKNOUT, NEBO VYFOTIT 
DO MOBILU. 

 



Milé děti, 

když se stane nehoda nebo není pohoda, musí přijet záchranáři, jejich maják krásně září. A 
my ve středu budeme mít možnost vidět záchranáře pěkně z blízka, přijedou ke školce 
v sanitce jako je na obrázku a budou mít na sobě oblek jako kosmonauti při letu do vesmíru. 

Přijedou se za námi podívat, jen nás polechtají štětičkou v nosánku, vůbec se nemusíte ničeho 
bát. Maminka, nebo tatínek Tě budou držet za ručičku. 

Paní učitelka Vám dá za odměnu bonbonek a pěkně se na Vás usměje.  

 

 

        

  

 

  
  

  
  


