
Vážení rodiče, 

V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila Vláda ČR 

v souvislosti s onemocněním COVID - 19, Obec Klíčany a MŠ Klíčany zvažuje a 

doporučuje otevření Mateřské školy Klíčany otevření od pondělí 25. května 

2020 za níže uvedených podmínek. 

I nadále budou platit velmi přísná hygienicko - organizační opatření, která 

budou obnášet následující striktní pravidla: 

1) Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve vaší 

společné domácnosti žijí společně s vámi senioři či rodinní příslušníci 

spadající do rizikové skupiny. 

2) Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ potřebujete. 

3) Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče 

dětí – maminky na MD a nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude 

mateřskou školu navštěvovat. 

4) Pokud bude dítě do konce školního roku omluveno, úplata za školní 

vzdělávání je zdarma. 

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku. 

5) Přednostně přijmeme předškolní děti a děti zaměstnaných rodičů. 

 

Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět.  

Proto potřebujeme nejpozději do 15. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o 

docházku do MŠ z vaší strany. Své stanovisko zašlete do výše uvedeného data 

na e mail školy: ms.klicany@volny.cz nebo prostřednictvím SMS na tel. číslo 

736481578 nebo 731315843. 
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Riziková skupina obyvatel:  

 Věk nad 65 let 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně a závažné astma 

bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou 

farmakologickou léčbou např. hypertenze 

 porucha imunitního systému, např.: 

- při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

- při nádorové léčbě, 

- po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

 Farmakologicky léčebný diabetes mellitus 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza) 

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

Do rizikové skupiny obyvatel patří osoba, která naplňuje alespoň jeden 

bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, 

která s ní žije ve společné domácnosti. 

 

 

 


