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Vážení rodiče, 

jak jsme vás již v minulosti informovali, budeme obnovovat provoz ZŠ a MŠ. Podle pokynů 

z MŠMT obnova bude probíhat v termínech:  

1. od 11.5.2020 skupina max. 15 žáků z 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky 

2. od 25.5.2020 školní skupiny max. 15 žáků z 1.-5.ročníku ZŠ 

3. od 25.5.2020 obnovení provozu v MŠ bez omezení počtu dětí 

 

K obnovení provozu potřebujeme znát počty žáků ZŠ, abychom včas připravili rozpis skupin 

a jejich umístění do učeben.  

Dle MŠMT je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy: 

v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. 

Z tohoto důvodu budou v nejbližších dnech rodiče žáků kontaktováni třídní učitelkou; pokud 

potřebujete třídní učitele kontaktovat sami, učiňte tak následovně: 

Mgr. Šikýřová , TU 9. ročník – 737506976, lenka.sik@gmail.com 

Mgr. Prokešová, TU 1. ročník -  janaprokesovaa@seznam.cz 

Mgr. Bartáčková, TU 2. ročník – 775861783 

Bc. Křovinová, TU 3. ročník – 775866520 

Mgr. Effenbergerová, TU 4. ročník – 725296009 

Bc. Milfaitová, TU 5. ročník – 775862481 

popř. kontaktujte Mgr. M. Drahoše, zástupce ředitelky: 723224368, 

zastupce@zsmarkvartice.cz  

 

Kritéria pro přijetí žáků z 1. stupně do školní skupiny - přednostně budou zařazeni: 

1. děti rodičů pracujících u integrovaných záchranných složek  

2. děti pracujících rodičů samoživitelů 

3. děti z rodin, kde jsou zaměstnáni oba rodiče 

4. děti podle věku: přednost mají mladší žáci před staršími 

Upozornění: třídní učitelky zajišťují dál distanční výuku, vzdělávací aktivity povedou 

asistentky pedagogů, vychovatelky a popř. učitelé z druhého stupně ZŠ. 

Další informace: 

- ŠJ nebude v provozu, žáci si budou nosit vlastní stravu 

- minimálně 2 roušky, které si žák umí sám nasadit a sejmout + sáček na použité 

- skupiny budou věkově heterogenní a sestaveny podle hodiny odchodu ze ZŠ, jsou po celou 

dobu neměnné (až do 30.6.) 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

 

Pokyny k organizaci zahájení provozu MŠ budou vyvěšeny na webu MŠ, popř. je poskytne 

zástupkyně ředitelky Bc. Culková – tel:728555264 

 

Vážení rodiče, prosíme vás o to, abyste dobře rozvážili, zda je účast vašeho dítěte v MŠ a ZŠ 

vhodná. Jde nám o zdraví vašich dětí, ale i o zdraví zaměstnanců školy. 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

Mgr. Magda Petrášková, ŘŠ 
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