
 

Květen 2021 
 

 

1. květen   

2. květen   

   3. květen 

   18. S 
36. školní 

týden 

MŠ – prezenční vzdělávání předškoláků 

ZŠ: žáci 1. stupně – prezenční rotační výuka (2. A, 2. B, 4. A) 

      žáci přípravné třídy – prezenční výuka 

      žáci 2. stupně – distanční výuka 

ZÁPIS DO MŠ – od 3. 5 do 7. 5. viz stránky školy 

1. řádný termín přijímacích zkoušek na SŠ (žáci 9. ročníku) 

učitelky MŠ 

příslušní vyučující 

Kordulová 

 

4. květen 2. řádný termín přijímacích zkoušek na SŠ (žáci 9. ročníku)  

5. květen 1. termín přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníku)  

6. květen 2. termín přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (žáci 5. ročníku)  

7. květen ŠD – přáníčka pro maminky k svátku vychovatelky ŠD 

8. květen   

9. květen   

10. květen  

L 
37. školní 

týden 

MŠ – v případě změny mimořádného opatření prezenční vzdělávání všech 

dětí v MŠ, jinak pokračuje prezenční vzdělávání jen u předškoláků 

ZŠ: žáci 1. stupně – prezenční rotační výuka (1. A, 1. B, 3. A, 5. A) 

      žáci přípravné třídy – prezenční výuka 

      žáci 2. stupně – v případě změny mimořádného opatření prezenční 

                                rotační výuka (6. A, 6. B, 7. A, 7. B), jinak pokračuje  

                                plná distanční výuka 

                             – prezenční výuka – 1.vyučovací hodina = TH 

učitelky MŠ 

 

příslušní vyučující ve škole 

Kordulová 

příslušní vyučující 

 

 

TU 

11. květen   

12. květen   

13. květen   

14. květen   

15. květen   

16. květen   

17. květen  

S 
38. školní 

týden 

MŠ – prezenční vzdělávání všech dětí v MŠ 

ZŠ: žáci 1. stupně – prezenční rotační výuka (2. A, 2. B, 4. A) 

      žáci přípravné třídy – prezenční výuka 

      žáci 2. stupně – prezenční rotační výuka (8. A, 9. A, 9. B) 

     1.vyučovací hodina = TH 

učitelky MŠ 

příslušní vyučující ve škole 

Kordulová 

příslušní vyučující 

TU 

18. květen   

19. květen   

20. květen   

21. květen ŠD – soutěživé hry na hřišti vychovatelky ŠD 

22. květen   

23. květen   

24. květen 

L 
39. školní 

týden 

MŠ – prezenční vzdělávání všech dětí v MŠ 

ZŠ: žáci 1. stupně – prezenční rotační výuka (1. A, 1. B, 3. A, 5. A) 

      žáci přípravné třídy – prezenční výuka 

      žáci 2. stupně – prezenční rotační výuka (6. A, 6. B, 7. A, 7. B) 

učitelky MŠ 

příslušní vyučující ve škole 

Kordulová 

příslušní vyučující 

25. květen   

26. květen   

27. květen   

28. květen   

29. květen   

30. květen   

31. květen 

S 
40. školní 

týden 

MŠ – prezenční vzdělávání všech dětí v MŠ 

ZŠ: žáci 1. stupně – prezenční rotační výuka (2. A, 2. B, 4. A) 

      žáci přípravné třídy – prezenční výuka 

      žáci 2. stupně – prezenční rotační výuka (8. A, 9. A, 9. B) 

učitelky MŠ 

příslušní vyučující ve škole 

Kordulová 

příslušní vyučující 

Pozn.  

 

Ve Vranovicích dne 30. dubna 2021     Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.  Mgr. Blanka Beňušová 
                    ředitel školy     zástupkyně ředitele 


