
Aktuální informace ředitele školy č.7 – stručné informace k otevření ZŠ a 
MŠ Borek 
Vážení zákonní zástupci dětí z MŠ a žáků ze ZŠ! 

Podrobnější komplet opatření k situaci zveřejníme v průběhu dalšího týdne, nyní jen ty 
nejdůležitější informace, abyste věděli, s čím počítat. 

Při prvním vstupu dítěte či žáka dne 25.5. 2020 je nutno odevzdat „četné prohlášení“, 
které je na webu v „Aktuálních informacích č. 6“ 

Provoz podle přísných nařízení MŠMT je technicky i personálně velmi náročný.             
V případě zdravotních problémů jakéhokoli zaměstnance může dojít k organizačním 
úpravám (stažení jedné třídy MŠ, zrušení ŠD apod.). 

 

Mateřská škola - otevření 
• Zahájení provozu bylo po dohodě se zřizovatelem stanoveno na pondělí 25.5. 2020. 
• Vzhledem k epidemiologickým opatřením, a tedy vzhledem k požadavkům na snížení 

počtu dětí ve skupinách, bylo po dohodě se zřizovatelem stanoveno, že k opětovné 
docházce budou zatím přijaty jen děti zaměstnaných rodičů (tedy ne děti, kdy alespoň 
jeden rodič je doma - např. MD, nezaměstnanost, ošetřovné na jiné dítě apod.). 

• Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 ve třech skupinách (třídách), ve kterých se děti 
nebudou míchat, pokud to provoz dovolí. 

Stravování bude zajišťováno běžnou formou. 

• V době platnosti tohoto pokynu nelze vydávat stravu do vlastních nádob, ani do 
krabiček, a to ani v případě nemoci dítěte, neboť zákonní zástupci nemají povolen 
přístup do ŠJ. Je třeba včas odhlašovat obědy!  

• V případě opuštění dítěte zařízení v „ten“ den oběd propadá (z epidemiologického 
hlediska nelze jinak). 

• Do 31.8. 2020 je možná úhrada úplaty za MŠ a stravného pouze bezhotovostním 
způsobem!  

• Velmi důrazně Vás žádáme o povolení inkasa ve prospěch účtu: 51-8907540247/0100 
(přesné pokyny pro nastavení inkasa, včetně limitů, máte na webu školy pod 
jídelníčkem).  

Konec školního roku v MŠ 

• MŠ bude v provozu do 17.7. 2020.  
• Zavřeno bude od 20.7. do 14.8. 2020. 
• MŠ bude v provozu od 17.8. 2020. 
• Umístění dítěte na prázdniny dobře promyslete, platba bude provedena předem a 

nebude vracena, ani když nenastoupíte (podobně jako storno pobytů na táborech 
apod.), pouze pokud se včas odhlásíte před nástupem do prázdninového provozu MŠ!  

Bližší informace k provozu MŠ sděluje vedoucí MŠ (pí. Rychlíková). 



Základní škola - otevření 

• Zahájení provozu bylo MŠMT stanoveno na pondělí 25.5. 2020. 
• Provoz ZŠ bude celkově od 7,45 do 16,00. 
• Pracovat budeme v ucelených skupinách (třídách), ve kterých se žáci nebudou míchat! 

(včetně ŠD). 
• Skupiny jsou na základě provedeného šetření TU uzavřeny a nelze provádět změny.  
• Výuka bude – díky příznivému počtu – probíhat denně (tedy bez střídání).  
• Žák může být ze skupiny rodičem natrvalo stažen do domácí péče. Jeho místo však 

nesmí být obsazeno jiným žákem! 
• Každá třída má zvláštní rozvrh, který zveřejníme na webu týden před otevřením (bude 

obsahovat jen hlavní předměty, bude zkrácen a bez výchov). 

Nástupní časy jednotlivých tříd k výuce jsou určeny epidemiologickými nařízeními tak, aby 
bylo zajištěno minimální potkávání se žáků a také stravování (vždy musí být ve ŠJ jen jedna 
skupina): 

1. třída: od 8,00 do 10,50 

2. třída: od 8,15 do 11,05 

3. třída: 8,30 do 11,20 

4. třída: 8,45 do 12,00 

5. třída: 9,00 do 12,40 

• Ranní družina není dle pokynů MŠMT zajišťována! 
• Žáci přicházejí ke škole v čase zhruba 15 min. před nástupem příslušného ročníku do 

výuky a nevstupují sami do budovy! 
• Před školou budou vyzvednuti TU! 
• V 1. – 3. třídě budou 3 vyučovací hodiny denně, se zaměřením na profilové předměty 

1. st. ZŠ (bez výchov!) Poté budou žáci předány vychovatelkám, které žáky postupně 
odvedou na oběd. Pak s nimi budou v určené třídě pracovat v režimu ŠD 

• Ve 4. – 5. třídě budou 4 vyučovací hodiny denně. Pak třídní učitelky odvedou žáky na 
oběd a žáci budou odcházet sami domů. 

• Třídní učitelky budou věnovat další čas distanční výuce pro žáky, kteří zůstali doma, 
ale v jiných předem domluvených časech! 

• Žáci budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den a sáček na jejich hygienické 
uložení. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.  

Stravování bude zajišťováno běžnou formou. 

• V době platnosti tohoto pokynu nelze vydávat stravu do vlastních nádob, ani do 
krabiček, a to ani v případě nemoci žáka neb zákonní zástupci nemají povolen přístup 
do ŠJ. Je třeba včas odhlašovat obědy! V případě opuštění dítěte zařízení v „ten“ den 
oběd propadá (z epidemiologického hlediska nelze jinak). 



• Do 31.8. 2020 je možná úhrada úplaty za MŠ a stravného pouze bezhotovostním 
způsobem!  

• Velmi důrazně Vás žádáme o povolení inkasa ve prospěch účtu: 51-8907540247/0100 
(přesné pokyny pro nastavení inkasa, včetně limitů, máte na webu školy pod 
jídelníčkem).  

Odpolední ŠD bude probíhat takto: 

1. třída: do 16,00 
2. třída: do 16,00 
3. třída do 14,30  

• Zákonný zástupce nesmí vstupovat do budovy školy, tedy nelze dítě podepsat při 
odchodu z družiny! 

• Pro vyzvednutí žáka ze školy či ŠD využije rodič lísteček s časem, který žák každý 
den předloží vychovatelce, a ta ho na určený čas automaticky pustí do šatny. Lísteček 
musí být rodičem podepsán.  

• Naléhavě Vás žádáme a velmi bychom upřednostnili variantu „v pondělí odevzdat 
lísteček s plánem času odchodů na celý týden“! I tento dokument musí být rodičem 
podepsán! 

• V nouzi dveřní telefon! 
• Úhrada ŠD nebude inkasována! 

Konec školního roku v ZŠ 

• Vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6. 2020 dopoledne žákům ve škole! Žáci půjdou 
po obědě domů! ŠD ten den po obědě nebude! 

• Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou pro vysvědčení přijít v pátek odpoledne 
po dohodě s TU nebo dále ve dnech 29. a 30.6., opět po dohodě s TU.  

• Ředitelské volno – plánované na dny 29. a 30.6. se ruší!  
• I v těchto dnech mohou (ale nemusí) žáci, kteří jsou nahlášeni do školy, využít 

možnost být ve škole, ale s příchodem, jak je stanoveno dle rozvrhu a pouze do oběda.  
• Všichni žáci budou informováni, jak a kdy odevzdat učebnice – naopak, nové budeme 

vydávat až v září! 

Bližší informace k provozu ZŠ sděluje ředitel ZŠ (Mgr. R. Cvach). 

Děkujeme, že sledujete nadále web! 

Mgr. R. Cvach (ŘŠ) 

 

 

 


