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

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY
v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
V Českých Budějovicích 8.4.2021
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN se
s účinností od 12. dubna 2021 ruší distanční způsob vzdělávání a obnovuje se prezenční

výuka v mateřské, základní a střední škole. Výuka probíhá podle platného rozvrhu hodin
v mateřské škole, základní škole speciální, základní škole i praktické škole dvouleté. Vzdělávání
probíhá i v mateřské škole a základní škole při zdravotnickém zařízení.
Nadále platí omezení zpěvu a sportovních činností.

Omezení zpěvu a sportovních činností se týká:
•
•
•

základní školy, základní školy speciální, základní školy při zdravotnickém zařízení, praktické
školy dvouleté
součástí vzdělávání není zpěv
součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti (s výjimkou mateřské školy)

Od 12. dubna 2021 je obnoven provoz:
• školní družiny,
• školního klubu, včetně školního klubu při zdravotnickém zařízení.
Provoz školní družiny a školního klubu je přerušen v pondělí 12.4.2021 od 6:00 do 8:00 hodin.
Stravování žáků ve školní jídelně je zajištěno pro přihlášené strávníky.

Testování dětí a žáků
Testování dětí a žáků antigenními testy LEPU RAPID bude prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek,
případně v den nástupu do školy.

Povinnost nošení roušek (od 15 let respirátorů) platí pro žáky ZŠs, ZŠ a PrŠ. Povinnost neplatí
pro děti v MŠ a osoby s poruchou intelektu nebo poruchou autistického spektra. Zákonní zástupci
dětí a žáků a ostatní návštěvníci školy a SPC mají povinnost používat respirátory v celé budově školy.

Provoz speciálně pedagogického centra (SPC) je do odvolání omezen. Vyšetření v SPC
budou probíhat pouze po vzájemné domluvě s klienty.
Informace pro zákonné zástupce dětí, nezletilých žáků a klientů SPC:
Kancelář školy

SPC

Telefon

602 635 723

774 300 038

E-mail

specskoly.cb@cmail.cz

spcmp.cb@seznam.cz

Podatelna: Štítného 57/3,
370 01 České Budějovice

pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 hodin

Mgr. Jiří Zemko
ředitel školy
Telefon: 602 635 722

E-mail: specskoly.cb@cmail.cz

Web: www.stitnehocb.cz

IČO: 60075856

