
Omezený provoz mateřské a základní školy v měsících květnu a červnu 

Vážení rodiče, 

oznamujeme Vám, že v měsících květnu a červnu dojde v provozu mateřské školy i základní školy k několika změnám. 

KVĚTEN - týden  6. – 10. května 2019 
Mateřská škola 

Pondělí 6. 5. bude provoz MŠ v obvyklé době od 7:00 do 17:00 hodin.  

Úterý 7. 5., čtvrtek 9. 5. a pátek 10. 5. 2019 - budou v mateřské škole tzv. sanitární dny. V těchto dnech bude 

mateřská škola uzavřena z důvodu zajištění sanitárních prací.  

Středa 8.5. –  je státní svátek. 

Základní škola 

Pondělí 6. 5. bude provoz ZŠ dle rozvrhu.  

Úterý 7. 5., čtvrtek 9. 5. - základní škola bude v provozu, avšak v omezeném. Tzn., že třídy budou podle počtu 

přítomných žáků pospojovány a výuka bude tomuto stavu přizpůsobena. 

Pátek 10. 5. 2019 – vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu zajištění sanitárních prací.  

Středa 8. 5. –   je státní svátek. 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ i ZŠ v těchto dnech absolvují pracovně-edukativní stáž ve školách ve Švédsku, na kterou 

naše škola získala dotaci z EU. Tato stáž bude jistě přínosem nejen pro pedagogy, ale také pro celou MŠ a ZŠ - 

severské školství je často dáváno za vzor a my věříme, že si odneseme cenné zkušenosti.  

 

ČERVEN - týden  24. – 28. června 2019 
V dlouhodobém plánu rozvoje školy je také modernizace a rekonstrukce školní kuchyně a jídelny s navýšením 

kapacity. Protože se jedná o velký zásah, bude školní jídelna mimo provoz již v posledním týdnu v červnu, tedy od 

24. 6. 2019.  

Mateřská škola 

Mateřská škola bude otevřena, obědy v tomto týdnu budou dováženy, o dodavateli jednáme. Svačinky budou 

připravovány přímo v kuchyňkách v mateřské škole. Provoz MŠ v posledním týdnu bude v obvyklé době 7:00 - 17:00, 

jídelníček bude sestaven s ohledem na aktuální podmínky.  

Základní škola 

Pondělí 24. 6. – čtvrtek 27. 6. 2019 – vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školní jídelny. 

Pátek 28. 6. – 1. vyučovací hodinu – rozdání vysvědčení 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ v těchto dnech absolvují MŠMT akreditované semináře v rámci povinného dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vážení rodiče, věříme, že pochopíte důležitost těchto organizačních kroků a přizpůsobíte program svých dětí těmto 

okolnostem. 

Děkujeme za pochopení,  

vedení ZŠ a MŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 


