Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice
Vyhlášení mimořádných volných dní na období školního vyučování
Na základě § 24 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem školy, vyhlašuje ředitel
Základní školy a Mateřské školy Vranovice 5 mimořádných volných dní pro základní školu
v termínu
24. a 27. – 30. 6. 2022.
Školní rok 2021/2022 bude tedy na základní škole ukončen už ve čtvrtek 23. 6. 2022.
Na období vyhlášených mimořádných volných dní 24. a 27. – 30. 6. 2022 bude žákům 1. stupně
základní školy a dětem z přípravné třídy nabídnutý provoz školní družiny. Provoz školní družiny
bude v tomto období upraven následovně:
 ranní družina 06.00 – 07.55 h. – mohou využít pouze děti a žáci řádně přihlášení do ranní
družiny v průběhu celého pololetí
 dopolední družina 07.55 – 12.30 h. – mohou využít všechny děti z přípravné třídy a všichni
žáci 1. stupně základní školy, kteří se do této mimořádné družiny řádně přihlásí (pokyny viz
dále)
 odpolední družina 12.30 – 17.00 h. – mohou využít pouze děti a žáci řádně přihlášení do
odpolední družiny v průběhu celého pololetí
K využití školní družiny v tomto termínu, včetně té mimořádné dopolední, je nutné se přihlásit
prostřednictví formuláře, uvedeného na druhé straně této informace, a to nejpozději do
3. 6. 2022. Děti a žáci řádně přihlášení na ranní a odpolední školní družinu v průběhu roku se
musí přihlásit rovněž, potvrzují tím svůj úmysl do družiny docházet i v tomto období (s ohledem
na zajištění dostatečné, ale přiměřené kapacity). Při pozdějším přihlášení může být dítě
odmítnuto z důvodu nedostatečné kapacity, která bude pro školní družinu zajišťována.
S ohledem na zajištění dostatečné avšak přiměřené kapacity školní družiny žádáme rodiče, aby
přihlašovali pouze ty děti, které v tomto období budou do školní družiny skutečně docházet!
Provoz mateřské školy bude v těchto mimořádných volných dnech zachován v běžném režimu,
mateřská škola přejde na prázdninový provoz standardně od 1. 7. 2022.
Důvodem vyhlášení mimořádných volných dní je zahájení výstavby nadstavby na jednom
křídle budovy Masarykova, ve které vzniknou nové učebny školy. Vzhledem k realizovaným
stavebním pracím není s ohledem na bezpečnost přítomnost dětí na budově Masarykova možná,
v prostorách budovy U Floriánka zase předpokládáme jejich využití pro potřeby mimořádné
dopolední družiny. Stavební práce jsou zahajovány s předstihem před řádným koncem školního
roku z toho důvodu, aby byl provádějící stavební firmě poskytnutý dostatek času na realizaci
a úplné dokončení 1. etapy výstavby do konce srpna 2022. Součástí této 1. etapy jsou pak všechny
hrubé stavební práce, které z bezpečnostních důvodů neumožňují provoz zbývající části budovy
Masarykova pro děti a žáky. Školní rok 2022/2023 by tak měl být na budově Masarykova zahájen
v řádném termínu a bez omezení. Děkujeme všem rodičům za pochopení!
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Závazná přihláška do školní družiny pro mimořádné volné dny v termínu
24. a 27. – 30. 6. 2022
Přihlašuji tímto své dítě
Jméno, příjmení: ………………………………………, nar. ………………………, třída ……….
do školní družiny na mimořádné volné dny v termínu 24. a 27. – 30. 6. 2022. Dítě bude v tomto
období navštěvovat (zaškrtněte prosím všechny požadované možnosti, na ranní a odpolední
družinu se přihlašují i děti, které jsou na ni řádně přihlášeny v průběhu pololetí jako potvrzení
svého úmyslu do této družiny docházet i v tomto období):
 ranní družinu 06.00 – 07.55 h. (mohou se hlásit pouze děti, které jsou na ranní družinu
řádně přihlášeny v průběhu pololetí)
 dopolední družina 07.55 – 12.30 h. (mohou se hlásit všechny děti z 1. stupně základní
školy a přípravné třídy, které o tuto družinu mají zájem)
 odpolední družina 12.30 – 17.00 h. (mohou se hlásit pouze děti, které jsou na odpolední
družinu řádně přihlášeny v průběhu pololetí)
Kontaktní telefon na rodiče: matka: …………………………… otec: …………………………….
Předpokládaná doba odchodu ze ŠD: ………… hod.
Označte, prosím, jak bude dítě ze školní družiny odcházet
 samostatně
 s doprovodem: ……………………………………………………………………………………
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 3. 6. 2022 své paní vychovatelce, nebo vedoucí
vychovatelce školní družiny Dagmar Kneblové (kontakt pro případnou domluvu tel.
730 151 124, dagmar.kneblova@skolavranovice.cz). Při pozdějším přihlášení může být dítě
odmítnuto, protože pro něho nebude zajištěna dostatečná kapacita na dané období!
S ohledem na zajištění dostatečné, ale reálně přiměřené kapacity školní družiny pro toto
období žádáme rodiče, aby přihlašovali pouze ty děti, které pak budou v daném období do
školní družiny skutečně docházet!
Ve Vranovicích, dne ………………………

Podpis rodičů: ……………………………….

