
Dne 4.5. 2020 na mimořádném zasedání Školské rady byly 

stanoveny podmínky pro otevření MŠ a ZŠ Hugo Sáňky, Rudice.

Mateřská škola i Základní škola budou otevřeny dne 25.5. 2020 za těchto podmínek:

1. vzdělávání v době od 25.5. do 30.6. je dobrovolné
2. při nástupu do zařízení dne 25.5. jsou rodiči povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení

(viz příloha) – věnujte pozornost stanoveným rizikovým faktorům
3. v tomto období nebudou probíhat kroužky (AJ, náboženství, pobočka ZUŠ)
4. při vstupu do budovy bude měřena všem tělesná teplota – při zjištění onemocnění (kašel, 

rýma, teplota či jiné známky respiračních chorob) nebude dítě/žák vpuštěno 
5. v případě podezření na nákazu Covid-19 při pobytu v budově, bude dítě izolováno – v tomto

případě budeme kontaktovat zákonného zástupce, aby si tohoto neprodleně vyzvedl
6. obsah a forma vzdělávání je stanovena v souvislosti s pokračující distanční výukou žáků, 

kteří nenastoupí do ZŠ, MŠ a v rámci dodržení všech hygienických a epidemiologických 
opatření

7. vstup do budovy ZŠ bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
8. vstup do MŠ bude umožněn zákonným zástupcům pouze s rouškou a na nezbytně nutnou 

dobu
9. vzdělávání bude umožněno skupinám v maximálním počtu 15 dětí/žáků (v ZŠ 1 žák v lavici 

s rozestupy mezi lavicemi), přičemž složení skupin je neměnné

Na základě podmínek pro otevření MŠ a ZŠ vydané MŠMT (Ochrana zdraví a provoz mateřských 
a základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) stanovila ŠR možné složení skupin s
ohledem na zájem rodičů:

Mateřská škola  
1 skupina v maximálním počtu 15 dětí v provozu od 6:20 do 16:20 hodin s plným stravováním za 
zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
KRITERIA pro přijetí dětí do MŠ v době od 25.5. do 30.6.

1. trvalý pobyt v Rudici
2. dítě předškolního věku, které nastupuje v září 2020 do 1. ročníku ZŠ
3. dítě, které nespadá do rizikové skupiny (viz příloha)

Složení skupiny je plně v kompetenci ředitelky školy Mgr. Lenky Klaibové.

Základní škola
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání 
na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávámí žáků vycházející z obsahu 
vzdělávání ŠVP školní družiny.

1 skupina v maximálním počtu 15 dětí –   5. ročník – v souvislosti s jejich ukončením prvostupňové 
školní docházky na naší ZŠ 

příchod do školy 8:15 – 8:30
vzdělávací blok 8:30 – 11:45
svačina vlastní z domova + tácek, talířek nebo ubrousek
oběd 11:45 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek



Žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven dvěma kusy roušky (ústenky) a igelitovým sáčkem, 
případně krabičkou pro její odložení.

1 skupina v maximálním počtu 15 dětí –   1. ročník – v souvislosti se změnou vyučujícího v průběhu
školního roku 

ranní družina NEBUDE!
příchod do školy 7:45 - 8:00
vzdělávací blok 8:00 – 11:00
svačina vlastní z domova + tácek, talířek nebo ubrousek
oběd 11:00 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
odpolední družina 11:30 – 15:30 (úplata za školské služby ŠD se v tomto případě nehradí)
Žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven dvěma kusy roušky (ústenky) a igelitovým sáčkem, 
případně krabičkou pro její odložení.

Výuka ve 2. - 4. ročníku bude i nadále probíhat distanční formou na dálku s využitím dostupných 
technologií.

Dle výše stanovených podmínek pro MŠ a ZŠ  žádáme zákonné zástupce o závazné vyjádření 
zájmu o docházku do MŠ (dle stanovených kriterií) a  do ZŠ (zákonné zástupce 1. a 5. ročníku) 
formou otevření odkazu – vyplnit jméno dítěte, v případě zájmu zaškrtnout a odeslat, v případě 
nezájmu odeslat bez zašrtnutí pouze se jménem.

Odkaz pro rodiče MŠ
https://doodle.com/poll/zpmwdvepk5b9qrf3

Odkaz pro rodiče pro 1. ročník
https://doodle.com/poll/qtqcmukgzfhb9pia

Odkaz pro rodiče pro 5. ročník
https://doodle.com/poll/ac6edyh6n2s37c7e
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