
PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 29.3.2021 
 
Na základě vyhlášení nouzového stavu dne 27. února 2021 a přijatých krizových opatření Krizový 

štáb ORP Sušice rozhodl o provozu základních a mateřských škol od 1. března 2021 v omezeném provozu 
pro určené kategorie a zveřejnil tuto informaci na stránkách města 27.2.2021. Omezený režim trval do 
konce nouzového stavu, t.j. do 28.2.2021. 

Vláda dne 26.3.2021 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021. Proto bude provoz MŠ 
a ZŠ pokračovat v zavedeném režimu dále od 29.3. do 11.4.2021.    

1. Mateřská škola Smetanova v Sušici bude zabezpečovat péči o děti ve věku od 2 do 6 let pouze pro 
vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících se na chodu státu. Péče bude zajišťována pro děti 
zástupců složek všech obcí na území ORP Sušice.  
Základní informace o zajišťované péči:  

 v době 29.3. -  1.4.2021 zajišťuje péči MŠ Smetanova 

 v době 6.4. – 9.4.2021 zajišťuje péči MŠ Tylova 

 doba zajištění péče je 06:00 - 16:30 hodin 

 stravování bude zajištěno péči MŠ 

2. Základní škola Lerchova zabezpečí (do odvolání) otevření prostorů s výpočetní technikou a 
pedagogickým dozorem pouze pro vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících se na chodu 
státu. Žákům 1. stupně základních škol bude tak umožněna distanční výuka se svými učiteli a 
spolužáky. Platí pro všechny obce ORP Sušice.  

      Základní informace o zajišťované péči:  

 doba zajištění péče je 06:00 – 16:00 hodin 

 stravování bude zajištěno péči ZŠ 

 vstup do ZŠ hlavním vchodem 

 školou budou zajištěny volnočasové aktivity 

 žáci si donesou z domova ochranné prostředky dýchacích cest 
 

Určené kategorie zaměstnanců, pro které bude zajišťována výše uvedená péče o děti ve věku od 2 
do 10 let jsou vyjmenovány v informaci zveřejněné na stránkách města 27.2.2021.  

 
MŠMT navrhuje v 1. fázi otevírání škol provoz MŠ pouze pro povinné školní vzdělávání ve 

skupinách maximálně po 15 osobách s režimovými opatřeními. Město Sušice rozhodlo, že nadále bude 
poskytována péče i pro děti ve věku od 2 do 6 let pro vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících 
se na chodu státu, jak bylo nařízeno doposud po dobu trvání nouzového stavu.  

V praxi to znamená, že MŠ Smetanova a MŠ Tylova pojednou od 12. dubna 2021 v režimu:  
  MŠ Tylova  – pro děti s povinným předškolním vzděláváním 

– pro děti ve věku od 2 do 6 let „složek IZS“ od 6.4. do 16.4.2021 
 MŠ Smetanova – pro děti s povinným předškolním vzděláváním 

– pro děti ve věku od 2 do 6 let „složek IZS“ od 19.4. do 30.4.2021 
Provoz ZŠ Lerchova pro děti zákonných zástupců složek, podílejících se na chodu státu končí        

9. dubna 2021.  
 
Případné změny budou uveřejněny na stránkách města a mateřských škol.     
   

Krizový štáb ORP Sušice 


