
Pravidla pro přijetí dítěte do MŠ od 2. 8. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dítě, které v posledních 14 dnech před nástupem 

do MŠ nebylo v zahraničí. 

Rodič podepíše ve třídě Čestné prohlášení před 

předáním dítěte učitelce první den nástupu do MŠ. 

Dítě, které v posledních 14 dnech před nástupem 

do MŠ bylo v zahraničí. Dítě nad 6 let 

Dítě do 6 let 

Navštívilo země s velmi 

vysokým a extrémně 

vysokým rizikem nákazy. Navštívilo země s nízkým, 

středním a vysokým rizikem 

nákazy. 

 Nebude do MŠ přijato před 

uplynutím doby tzv. 

samoizolace, i kdyby se 

prokázalo negativním testem. 

Samoizolace u zemí s velmi 

vysokým rizikem – 7 dnů, s 

extrémně vysokým rizikem – 10 

dnů od překročení hranic ČR. 

Rodič podepíše ve třídě 

Čestné prohlášení před 

předáním dítěte učitelce 

první den nástupu do MŠ. 

Navštívilo země s nízkým, 

středním a vysokým rizikem 

nákazy. 

 

Navštívilo země s velmi 

vysokým a extrémně 

vysokým rizikem nákazy. 

Nebude do MŠ přijato před 

uplynutím doby tzv. samoizolace, i 

kdyby se prokázalo negativním 

testem. 

Samoizolace u zemí s velmi 

vysokým rizikem – 7 dnů, s 

extrémně vysokým rizikem – 10 

dnů od překročení hranic ČR. 

Do MŠ bude přijato až po 

předložení negativního testu: z 5. 

až 14. dne u zemí s velmi vysokým 

rizikem nákazy nebo 10. až 14. 

dnem u zemí s extrémním rizikem 

nákazy po překročení hranice ČR. 

Před předáním dítěte učitelce 

první den nástupu dítěte do MŠ 

rodič doloží: 

• negativní test z některého 

z veřejných odběrových míst 

(PCR ne starší než 72 hodin, antigen 

ne starší než 48 hodin) nebo 

• potvrzení o prodělání 

onemocnění COVID-19 

s platností 180 dnů od 

pozitivního testu. 

 

Rodič podepíše ve třídě Čestné 

prohlášení před předáním dítěte 

učitelce první den nástupu do MŠ. 

Rodič podepíše ve třídě Čestné 

prohlášení před předáním dítěte 

učitelce první den nástupu do MŠ. 

Rodič podepíše ve třídě Čestné 

prohlášení před předáním dítěte 

učitelce první den nástupu do MŠ. 
Vypracovala Mgr. Stanislava Korcová, 

dne 26. 7. 2021 


