Základní škola a Mateřská škola, Klučenice
262 56 Klučenice 1; tel.: 318 853 233; e-mail: zmsklucenice@volny.cz; IČ: 71006672

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem
dítěte o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný
příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).
Doporučený počet dětí ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla
podle možnosti dodržená zásada rozestupů při práci.
Nošení roušek nebo ochranných štítů v průběhu vyučování je doporučené, při výuce může vyučující
rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky nebo ochranné štíty musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti
např. při skupinové práci. Nošení roušek nebo ochranných štítů je povinné mimo třídu ve všech společných
prostorách školského zařízení.
Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučení zřízení provizorního předávacího
místa, např. u hlavních dveří do MŠ. Tělesná výchova není povolená.
Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek,
pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin. (rozestupy u stolu)
MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření, pokud nedojde ke zhoršení
epidemiologické situace, za přesně stanovených podmínek.
Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit přihlášku, je možné vyplnit před mateřskou školou nebo již doma.
MŠ:
MŠ bude otevřena od 6:00 do 15:00 ve všech třídách mateřské školy.
Péče bude realizována jako v běžné mateřské škole – stravování po celý den, vzdělávací a výchovná činnost.
Školní jídelna:
Stravování bude zajištěno ve stejném režimu jako obvykle.
Bezpečnostní opatření:
Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota.
Rodiče nebudou vpuštěni do budovy MŠ, o jejich děti se postará personál.
Předávání dětí bude probíhat u hlavního vchodu do MŠ.
Všechny děti si ihned po vstupu do mateřské školy umyjí ruce dezinfekcí.
Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán.
Upozorňujeme, že:
•
•
•
•
•
•

v případě zvýšené teploty nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy školy
nesmíte přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa
nesmíte přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou
nesmím přivést dítě v případě, že je v kontaktu s ohroženou skupinou*
doporučený počet dětí na skupinu je - 15
Mateřská škola dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků

* - Ohroženou skupinou se podle ministra školství rozumí lidé starší 65 let, lidé s onemocněním srdce, utoimunitním
onemocněním, s cukrovkou či vysokým tlakem nebo lidé, kteří užívají léčiva typu ACE inhibitorů.

