
Informace pro rodiče na měsíc květen 2021

Mateřská škola:

 Mateřská škola na začátku měsíce května zůstává v Kraji Vysočina nadále ve stejném režimu.  Osobní 
účast je povolena pouze dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem rodičů, na které se vztahuje 
výjimka – zdravotníci, pedagogové, pracovníci sociálních služeb, úřadů, apod.

 Povinné testování antigenními testy se od 3. 5. 2021 bude provádět už jenom 1x týdně, vždy v pondělí.

 Program činnosti MŠ se nyní tedy zaměřuje na předškolní přípravu dětí před nástupem do 1. třídy ZŠ.

 Pokud se epidemiologická situace v našem kraji změní a dostaneme nový pokyn k rozvolnění a otevření 
MŠ i pro ostatní děti, budeme o tom informovat na našem webu a pošleme informaci rodičům do e-
mailových schránek.

Základní škola:

 I v ZŠ se od pondělí 3. 5. 2021 bude antigenními testy testovat už jenom 1 x týdně, a to vždy v pondělí.

 Hudební i tělesná výchova je, prozatím, stále nahrazena relaxačními aktivitami či pobytem venku. 

 V prvním květnovém týdnu si s žáky připomeneme významné květnové dny a svátky.

 Na úterý 11. 5. od 14.30 hod. jsou připraveny individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování 
žáků za 3. čtvrtletí šk. r. 2020/2021. Rodiče budou do školy vstupovat individuálně, ke každému učiteli  
vždy 1 rodič. Ostatní budou čekat před hlavním vchodem do školy. Rodiče zároveň dodrží současná 
nařízení – nasazený respirátor na obličeji a dezinfekci rukou po vstupu do školy.

 V týdnu od 10.  do 14.  5.  (pravděpodobně v pátek)  zařadíme projektový den „Je prima být zdravý“ 
s MUDr. Veronikou Švubovou. Témata dopoledního programu se budou týkat zdravého životního stylu, 
stravování, zdravovědy i první pomoci. Zařazeny budou teoretické i praktické činnosti.

 V pátek  21.  5.  zrealizujeme Workshop „Žij  (s)  angličtinou“.   Celodenní  program s externími  lektory 
provede  žáky  zábavnou  formou  výukou  angličtiny  a  dokonce  budou  online  propojeni  s rodilým 
mluvčím.

 Na pátek 28. 5. připravujeme „Otvírání studánek“. Ekologicko – přírodovědné aktivity budou propojeny 
i  s čištěním  studánky  nebo  jiného  vodního  toku  v okolí  Světnova.  Podrobnosti  budou  oznámeny 
s dostatečným předstihem.


