Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY
v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12.6.2020

Č.j.: MZPCB/00302/2020

V Českých Budějovicích 16.6.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze
dne 12.6.2020 a v souladu se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, rozhodl
ředitel školy o způsobu předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2019/2020.
Pobyt žáků základní školy speciální (pondělí až pátek, 8:30 – 11:30 hodin) a 1. stupně základní školy
(pondělí až pátek, 8:30 – 11:30 hodin) bude ukončen v pátek 26.6.2020. Do té doby je vhodné, aby si
žáci nebo zákonní zástupci žáků po domluvě s třídními učiteli vyzvedli osobní věci ze tříd a šaten a
odevzdali učebnice a zpracované úkoly z distančního vzdělávání. V pondělí 29.6.2020 nebude žákům
vstup do školy umožněn.
Vysvědčení bude vydáno v úterý 30.6.2020. Vysvědčení mohou převzít:
 Žáci první vyučovací hodinu (od 8:00 do 8:45 hodin) – pro první vstup do školy musí mít
vyplněné četné prohlášení (netýká se žáků, kteří navštěvovali školu a předložili čestné
prohlášení již dříve).
 Zákonní zástupci žáků po ukončení první vyučovací hodiny (od 8:45 do 11:30 hodin), ve
dnech 1. – 3.7.2020 v době od 8:00 do 11:30 v kanceláři školy, případně po předchozí
domluvě s ředitelem školy na telefonním čísle 602 635 722 nebo na e-mailové adrese
specskoly.cb@cmail.cz .
 Nevyzvednutá vysvědčení bude možno vyzvednout v září 2020 po zahájení nového školního
roku.
Provoz přípravné třídy základní školy a mateřské školy se do 30.6.2020 nemění (pondělí až pátek,
8:00 – 15:00 hodin).
Provoz školy a SPC se řídí pokyny uvedenými v Souboru hygienických pokynů pro školy a školská
zařízení, které jsou dostupné na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/souborhygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss nebo v kanceláři školy. Při prvním vstupu do školy předloží
zákonný zástupce dítěte, žáka nebo klienta, nebo zletilý žák písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění.
Další informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy a osobně předávat
telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
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