Dodatek k organizaci vyučování v ZŠ a MŠ Tovačov
platný od 19. dubna 2021
Mateřská škola
V mateřské škole bude částečně náhradou za tzv. určené školy umožněna osobní přítomnost
také mladších dětí (ne jen dětí posledního povinného ročníku mateřské školy) na prezenční
výuce, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce je zaměstnán v níže uvedených vládou určených
profesích.
Mateřská škola bude otevřena denně od pondělí do pátku od 6.15 do 16.15 hodin. O umístění
dítěte do určené třídy mateřské školy rozhodne vedoucí učitelka mateřské školy.
Podmínky docházky dítěte do mateřské školy
 Do mateřské školy mohou docházet pouze děti, které již byly dříve do mateřské školy řádně
zapsány.
 Do mateřské školy mohou docházet pouze děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce
pracuje v níže uvedených vládou určených profesích. Tuto skutečnost doloží zákonný
zástupce čestným prohlášením.
 Zákonný zástupce dítěte hradí úplatu za mateřskou školu a úplatu za stravování svého dítěte.
 Zákonný zástupce musí být 2x týdně (pondělí a čtvrtek) přítomen u testování svého dítěte.
Školní družina
Provoz školní družiny bude od pondělí 19. 4. 2021 organizován v mimořádném celodenním
režimu také pro žáky, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce je zaměstnán v níže uvedených
vládou určených profesích v týdnu, kdy je pro ně rozvrhem určena distanční výuka.
Takto upravený provoz školní družiny bude probíhat od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hod.
pro žáky 1. – 3. tříd následovně:
Ranní družina 6.30 – 7.45 hodin
Žáci navštěvují určené oddělení ranní družiny v neměnné homogenní skupině určené vedoucí
vychovatelkou.
Distanční výuka 7.45 – 11.25 hodin
Žáci navštěvují určenou školní třídu, kde absolvují distanční výuku pod dohledem určeného
pracovníka školy.
Odpolední družina 11.25 – 16.00 hodin
Žáci navštěvují určené oddělení odpolední družiny v neměnné homogenní skupině určené
vedoucí vychovatelkou.
Podmínky docházky žáka do celodenní školní družiny
 Do celodenní školní družiny mohou docházet pouze žáci, jejichž alespoň jeden zákonný
zástupce pracuje v níže uvedených vládou určených profesích. Tuto skutečnost doloží
zákonný zástupce čestným prohlášením.
 Zákonný zástupce informuje třídního učitele svého dítěte o zájmu posílat své dítě do školní
družiny v celodenním režimu nejpozději do pátku 16. 4. 2021 do 12.00 hodin. Pokud bylo
jeho dítě do školní družiny již zapsáno, nemusí znovu vyplňovat zápisní lístek. V opačném
případě zápisní lístek vyplní a předá jej třídnímu učiteli svého dítěte co nejdříve
elektronicky nebo v tištěné podobě.
 Zákonný zástupce žáka hradí úplatu za školní družinu.

Základní škola a Mateřská škola Tovačov - Podvalí 353, 751 01 Tovačov - www.zstovacov.cz





Žák musí být 2x týdně (pondělí a čtvrtek) testován.
Žák musí po celou dobu své přítomnosti ve škole nosit zdravotnickou roušku.
Žák musí po celou dobu své přítomnosti ve škole dodržovat všechna platná zpřísněná
hygienická pravidla.

Seznam určených profesí:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
V Tovačově dne 13. 4. 2021

Mgr. Bc. Leon Bouchal,
ředitel školy
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