
Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí 

 příspěvková organizace  

Liberecká 76 

Jablonné v Podještědí 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD Dodatek č. 1 účinný od 12. 04. 2021 

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) a dalších 

dotčených orgánů, vydávám jako ředitelka školy tento Dodatek č.1 ke Školnímu řádu.  

1. OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 Osobní přítomnost v mateřské škole bude od 12. 04. 2021 umožněna dětem,  které mají 

ve školním roce 2020/21 povinnost předškolního vzdělávání , nebo jejich zákonní 

zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz. Nařízení MZ) a tuto skutečnost doloží 

při nástupu do MŠ potvrzením zaměstnavatele. 

 

2. PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

 Přítomnost dětí a zaměstnanců školy v mateřské škole je podmíněna negativním 

výsledkem testu na onemocnění COVID-19. Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v 

pondělí a ve čtvrtek za osobní asistence zákonného zástupce dítěte. Pokud se některé 

dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v den nástupu do 

mateřské školy.  

Odběr vzorků bude realizován v pracovně výtvarné výchovy od 6:15 do 8:15 hodin. 

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo 

respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy dochází k odběru. Po vlastním odběru rodič i s 

dítětem vyčká 15 minut mimo prostory odběrového místa na výsledek testu. 

Doporučujeme rodičům, aby zejména u pondělního testování, v době čekání na výsledek 

testu, zamezili kontaktu svého dítěte s ostatními dětmi. 

 

3. VÝSLEDKY TESTU A NÁSLEDNÉ KROKY  

V případě negativního výsledku je dítě odvedeno zákonným zástupcem třídy.  

V případě pozitivního výsledku AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace 

neprovádí): vydá škola zákonnému zástupci dítěte potvrzení o pozitivním výsledku 

preventivního testování. Zákonný zástupce dítěte je povinen informovat o pozitivním 

testu poskytovatele zdravotních služeb svého dítěte, který rozhodne o indikaci 

konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto 

vyšetření. Obdobným způsobem postupuje škola i v případě pozitivního výsledku AG 

testu u svých zaměstnanců. 

 Dítěti a zaměstnanci školy, kteří byli v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po 

provedení PCR testu) v jedné třídě s dítětem, které má pozitivní výsledek testu se 

neumožňuje osobní přítomnost škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR 



testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, s pozitivním výsledkem preventivního 

antigenního testu. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně 

testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek mateřské škole, která 

dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby (děti i zaměstnanci 

školy) se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných 

kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto 

pozitivním výsledku RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské 

hygienické stanici seznam dětí a zaměstnanců školy, kteří byli ve škole ve stanovených 

dnech v kontaktu s dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní 

výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí 

těmto dětem a zaměstnancům školy karanténu. Dále se postupuje podle mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. Pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

dětí třídy, přechází nepřítomné děti po dobu trvání tohoto stavu na distanční vzdělávání 

(viz. § 184 a odst. 1 školského zákona).  

Dítě, či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může do mateřské školy vrátit po 

předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR , nebo po skončení povinné izolace; 

potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb. Pokud je výsledek 

testu nečitelný (chybný test), chyba se zaznamená a testovaný musí vykonat nový test. 

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno 

na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je 

nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. 

C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním. 

 

4. TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ • u dětí a zaměstnanců školy, kteří absolvovaly z důvodu 

onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu dle platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň 

neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto 

skutečnost musí dotčené osoby (děti i zaměstnanci školy) prokazatelně doložit. 

 U dětí a zaměstnanců, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o 

provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací 

látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále 

jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,  

u dětí a zaměstnanců školy, kteří doloží negativní výsledek POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních 

služeb. 

 

  



5. OSTATNÍ PROTIEPIDEMICKÉ OPATŘENÍ  

Ochrana dýchacích cest:  

 každá osoba vstupující do budovy školy je povinna mít správně nasazenou 

ochranu dýchacích cest (dle aktuálního nařízení MZ), s výjimkou dětí do dvou let 

a dětí účastnících se předškolního vzdělávání,  

 • při pobytu venku, při pochůzce – používají všichni zaměstnanci školy 

respirátor, děti roušku mimo prostory školní zahrady 

  Dezinfekce rukou: 

 každá osoba vstupující do budovy školy je povinna provést dezinfekci rukou 

připraveným dezinfekčním prostředkem,  

• děti si před vstupem do třídy myjí ruce mýdlem a vodu po dobu min 30 sekund. 

Rozestupy:  

• osoby přivádějící děti do mateřské školy jsou povinny respektovat maximální 

počet dospělých osob v šatně jednotlivých tříd stanovený na 2 dospělé osoby  a 

dobu pobytu v prostorách mateřské školy zkrátit na co možná nejkratší možnou. 

I nadále není dětem dovoleno přinášet do mateřské školy věci, které 

bezprostředně nesouvisí s předškolním vzděláváním (vlastní hračky apod.). 

S ohledem na skutečnost, že bude vzdělávání dětí přesouváno v maximální 

možné míře do venkovního prostředí, vybavte děti rouškou a oblečením 

odpovídajícím střídání teplot. 

 

V Jablonném v Podještědí 10.4.2021      Bohumila Šimonová., ředitelka školy 

 

Další informace týkající se testování můžete získat na 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, 

Příspěvková organizace 

Liberecká 76 

Jablonné v Podještědí 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ 

Kontaktní údaje správce OÚ 

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí 
příspěvková organizace 

Adresa sídla : Liberecká 76 
Jablonné v Podještědí 

Telefonické spojení : 487 762 320 e-mail : msstudanka@volny.cz 

Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu) 
Bc. Bohumila Šimonová 

 

 

 

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Při testování na onemocnění COVID-19 na pracovišti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době 

jejich uložení 

a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt údajů (žák, zaměstnanec, 

návštěvník firmy), tak správce osobních údajů. 

ÚDAJ PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ ÚČEL 

 

 

 

 

 

Plnění právní povinnosti dle  

-3/MIN/KAN ze dne 06.4. 2021 a 

-2/MIN/KAN ze dne 06.4. 2021 a 

následné předpi

epidemii onemocnění COVID-19 , Interní směrnice o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, vytváření 

bezpečných podmínek na školách a školských zařízeních 



PŘÍJEMCE ČI DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(Komu naše organizace poskytuje osobní údaje) 

Příjemcem osobních údajů mohou být orgán ochrany veřejného zdraví z důvodu kontrol testování. 

LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní 

pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu 

prevence na proplácení testů. Subjekt údajů má právo: 

1 na přístup ke všem svým osobním údajům, 

2 požadovat opravu osobních údajů, 

3 požadovat výmaz osobních údajů v případě kdy ke zpracování pominul důvod 

4 na omezení zpracování osobních údajů, 

5 na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, 

6 vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů za podmínek stanovených nařízením o ochraně 

osobních údajů, g. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, 

7 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

www.uoou.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jablonném v Podještědí  dne 10. 04. 2021                                        Bc. Bohumila Šimonová, 

                                                                                                                                 ředitelka školy 

 

 

 


