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Vranovice, 19. 5. 2020 

 

Rozhodnutí ředitele školy o obnovení provozu mateřské školy a zahájení vzdělávání na 

1. stupni základní školy v rámci tzv. školních skupin 

 

Vážení rodiče, 

 

o obnovení provozu mateřské školy a zahájení vzdělávání žáků 1. stupně základní školy 

v rámci tzv. školních skupin jsem rozhodl následujícím způsobem. 

 

Mateřská škola 

Provoz mateřské školy se obnovuje dnem 25. 5. 2020. V den obnovení provozu budou 

zprovozněny všechny třídy MŠ, následný provoz jednotlivých tříd bude záviset na počtu 

docházejících dětí. Organizace předávání a vyzvedávání dětí zůstává nezměněna. Provoz bude 

probíhat v souladu s pokyny v manuálu MŠMT pro provoz mateřských škol v období do 

konce školního roku 2019/2020 (úplné znění zveřejněno na webu školy, rubrika Aktuality, 

článek „Harmonogram otevírání ZŠ a MŠ Vranovice“).  

Za měsíc duben se úplata za MŠ neplatí, za měsíc květen je, na základě dodatku ke směrnici 

o úplatě za předškolní vzdělávání, úplata stanovena na částku 92 Kč za celodenní docházku 

a 65 Kč za polodenní docházku. Za měsíc červen bude inkasována úplata již v plné výši. 

Úplatu za období po obnovení provozu MŠ hradí každé přihlášené dítě, včetně těch, jejichž 

zákonní zástupci se rozhodnou dítě do MŠ již do konce školního roku neposlat. 

 

1. stupeň základní školy – školní skupiny 

Provoz školních skupin na 1. stupni základní školy bude v souladu s organizačním opatřením 

MŠMT zahájen 25. 5. 2020 a bude probíhat každý pracovní den. Na základě pokynu MŠMT 

budou žáci rozděleni do skupin po 15. 

 

Schéma rozdělení: 

Školní skupina Počet žáků Místnost Vyučující 

1.A 14 budova U Floriánka, třída 1.A Sedláčková 

1.B 7 budova U Floriánka, třída 1.B Urbánková 

2.A/1 9 budova U Floriánka, třída 2.A Nečasová 

2.A/2 9 budova U Floriánka, třída 3.A Bobková 

3.A/1 11 budova Masarykova, třída 6.B Hnízdová 

3.A/2 11 budova Masarykova, třída 5.A Novotná 

4.A 15 budova U Floriánka, třída 4.A Lásková 

5.A 12 budova Masarykova, třída 8.B Stejskalová 

5.B 15 budova Masarykova, třída 5.B Machová 

Přípravná třída (PT) 8 budova Masarykova, třída PT Kordulová 

  

Organizace vzdělávání v rámci jednoho dne bude rozdělena na dvě části: 

07.55 – 11.30 h. (skupiny 1.A, 1.B a PT budou kvůli nástupu na oběd končit v 11.20 h.) – 

vzdělávací aktivity 

Po obědě bude v provozu celkem 5 skupin (1.A, 2.A/1, 4.A, 5.B a PT) pro zájmové aktivity, 

doba jejich provozu byla uzpůsobena potřebám rodičů. 



Žáci, kteří budou mít po dobu vzdělávání školních skupin zájem o odběr obědů, si 

budou muset obědy vždy předem objednat. 

 

Organizace vzdělávání bude v souladu s pokyny MŠMT v manuálu pro ochranu zdraví 

a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (úplné znění zveřejněno 

na webu školy, rubrika Aktuality, článek „Harmonogram otevírání ZŠ a MŠ Vranovice“). 

Časově rozvolněn bude příchod žáků jednotlivých skupin do školy i odběr obědů. Pokud se 

dítě neúčastní odpoledních zájmových aktivit, odchází po skončení vyučování ze školy, 

odpovědnost za něho přebírají zákonní zástupci (dítě je možné vyzvednout vždy před 

budovou školy, prosíme zákonné zástupce aby zbytečně nevstupovali do budovy). Pokud dítě 

odchází na oběd, bude tam dle harmonogramu jeho skupiny odvedeno pedagogem a jestliže 

není zařazeno do odpoledních zájmových aktivit, může si jej zákonný zástupce vyzvednout po 

obědě před budovou jídelny Scolarest. Děti, které se zapojí do odpoledních zájmových aktivit, 

budou z oběda pedagogickým pracovníkem odvedeny zpět do příslušné třídy (třída bude 

stejná jako dopoledne pro vzdělávací aktivity), ze které je ho možné vyzvednout, nebo ji 

opustí v určený čas, jak u něho bylo dohodnuto na začátku školního roku ve školní družině. 

Konkrétní organizační pokyny obdrží rodiče elektronickou poštou prostřednictvím 

třídních učitelek jednotlivých tříd. 

 

Obsah vzdělávání bude zaměřen na hlavní předměty (ČJ, M, případně AJ), doplňovat ji budou 

ale i ostatní předměty dle ŠVP. Rozvržení jednotlivých předmětů je plně v kompetenci 

příslušné vyučující, která s rozvrhem činností, nebo systémem práce v průběhu dne, žáky 

seznámí první den ve škole. Výuka bude zaměřena především na upevňování a procvičování 

látky probrané před uzavřením školy a v době distanční výuky, lze ale v přiměřené míře 

a rozsahu navázat i novými obsahy.  

 

Žáci, kteří se nezúčastní vzdělávání v rámci školních skupin, zůstávají doma na distanční 

výuce. Ta bude vzhledem k vytížení pedagogů prezenční výukou uzpůsobena tak, aby bylo 

pro paní učitelky zvládnutelné zajistit výuku prezenčních i distančních žáků. Distanční výuka 

tak bude probíhat v souladu s prezenční výukou žáků ve škole s tím, že množství práce 

předávané do distanční výuky bude přizpůsobeno tomu, aby bylo přiměřené a pro žáky doma 

zvládnutelné (klíčové a stěžejní obsahy). Formu předávání materiálů pro distanční výuku 

dohodne s žáky (zákonnými zástupci) příslušná paní třídní učitelka. 

 

 

 

         Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                  ředitel školy 

  


