
Základní škola a Mateřská škola Biskupice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Provoz mateřské školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 

 Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Zákonní zástupci nahlásí učitelkám změny v kontaktech (e-maily, telefonní čísla). 

 Při vstupu do budovy je vždy nutné použít dezinfekci umístěnou u hlavního vchodu.  

 Dospělé osoby vstupují do budovy v respirátoru. 

 Aktuálně pro děti neplatí povinnost nosit roušku, ale je nutné, aby mělo jednu hygienicky 

zabalenou (nejlépe v igelitovém sáčku) ve své skříňce, pro případ podezření z nákazy.  

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do mateřské školy.  

 Podle pokynů MŠMT a MZd nesmí být dítě s projevem infekčního onemocnění přijato! 

 Dítě bude v budově školy doprovázet jedna dospělá osoba, která se bude v budově zdržovat 

po nezbytně nutnou dobu (předávání a vyzvedávání dítěte). 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce.  

 Dítě bude přivedeno do mateřské školy nejpozději do 8.00 hodin. 

 Odhlašování stravy: V případě náhlé nepřítomnosti lze stravu odhlásit do 7:30 hodin, v tuto 

dobu se odhlašování uzavírá! 

 V průběhu dne je sledován zdravotní stav dětí, zdali nevykazují příznaky virového infekčního 

onemocnění. 

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19  

 Dítě bude v roušce umístěno do izolační místnosti v doprovodu zaměstnance školy, 

 Zákonní zástupci budou vyzvání k okamžitému vyzvednutí dítěte z mateřské školy, 

 Zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu, 

 KHS informuje školu v případě pozitivního nálezu COVID-19 u dítěte a rozhodne o případných 

opatřeních, 

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci rodiče a zřizovatele. 

 Prosíme rodiče, kteří se vrací ze zahraničí, aby postupovali podle aktuálně platného 

ochranného opatření vydaného MZd ČR. 

 

Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňována či zpřísněna dle nařízení MŠMT,MZČR a 

KHS Zlínského kraje. 

 

V Biskupicích dne 27. 8. 2021       Jitka Josefíková 
                                                                                                                                               vedoucí učitelka MŠ 
 



 

 

 


