
1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL OD 12. 4. 2021 

Mateřská škola: 
Od 12. 4. 2021 mohou mateřskou školu dle platného mimořádného opatření MZDR navštěvovat děti ve věku 
povinného předškolního vzdělávání. Děti předškolního věku budou rozděleny do třech skupin po max. 15 účastnících 
a v provozu bude pouze stará budova mateřské školy. S dalšími podrobnostmi budete kontaktováni vedoucí 
učitelkou mateřské školy prostřednictvím e-mailu.  
Mateřskou školu dále mohou navštěvovat děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné a jejichž zákonní 
zástupci jsou  

a. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
b. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, 

školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  
c. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
d. zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
e. příslušníci ozbrojených sil,  
f. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
g. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
h. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
i. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  
j. zaměstnanci Finanční správy České republiky  

Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin a potřebujete, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ, sdělte tuto 

informaci obratem ředitelství školy, nebo vedoucí učitelce MŠ. Týká se pouze dětí naší mateřské školy! 

Základní škola: 
Od 12. 4. 2021 mohou základní školu navštěvovat žáci 1. stupně a to rotačním způsobem - tedy polovina tříd lichý 
týden a polovina tříd sudý týden. V naší škole nastoupí od 12.4. žáci 2., 4. a 5.třídy, další týden - tedy od 19. 4.2021 
nastoupí žáci 1. třídy, 3.A a  3.B. 

Žáci, jejichž rodiče patří do některé z výše uvedených skupin zaměstnanců, mají nárok na celodenní pobyt ve školní 

družině v týdnech, kdy jsou spolužáci na distanční výuce. Pokud máte tento požadavek, obraťte se prosím na vedení 

školy. 

Datum Ve škole (prezenčně) Doma (distančně) 

12. 4. 2021 - 16. 4. 2021 2., 4., 5. tř. 1. tř., 3. A, B 

19. 4. 2021 - 23. 4. 2021 1. tř., 3. A, B 2., 4., 5. tř. 

26. 4. 2021 – 30. 4. 2021 2., 4., 5. tř. 1. tř., 3. A, B 

3. 5. 2021 - 7. 5. 2021 1. tř., 3. A, B 2., 4., 5. tř. 

Testování: 
Dle platného mimořádného opatření MZDR jsou děti, žáci a zaměstnanci na prezenční výuce povinni absolvovat 2x 
týdně antigenní testování. Podrobnosti zveřejníme do konce tohoto týdne. 

Stravování: 
Děti, žáci a zaměstnanci na prezenční výuce se mohou podle pravidel stanovených MZDR stravovat ve školní 
jídelně/prostoru pro stravování v MŠ. Žákům na prezenční výuce budou obědy automaticky přihlášeny, pokud by jej 
někdo nechtěl odebírat, je třeba obědy odhlásit. 

Školní družina: 
Žáci na prezenční výuce mohou navštěvovat školní družinu ve skupinách podle jednotlivých tříd. Ranní družina 
z důvodu komplikací spojených s testováním žáků fungovat nebude. 

Ochrana nosu a úst: 
Dle platného mimořádného opatření MZDR jsou zaměstnanci povinni nosit respirátor, žáci základní školy musí mít 
roušku. Děti MŠ nosit ochranu nosu a úst nemusí. 

Individuální a skupinové konzultace: 
Od 12. 4. 2021 jsou umožněny konzultace ve skupinách do max. 6 účastníků. 


