
Vážení rodiče, 

dnes mi do datové schránky dorazilo nemálo informací k znovuotevření škol. Týkají se 

testování, hygienických podmínek, organizace atd. Po prvotním nastudování Vám 

posílám základní informace, které se týkají nástupu dětí do MŠ a žáků do ZŠ od pondělí 

12.4.2021. 

1. Do MŠ nastupují pouze předškolní děti (výjimku budou mít i děti záchranných složek, 

policistů, pedagogů vyučujících prezenčně apod.). 

V MŠ budou děti testovány každé pondělí a čtvrtek, za dopomoci rodičů. 

V MŠ není povinnost, aby děti nosily roušky! 

Přesnější informace  o přesné podobě nástupu vám sdělíme do konce tohoto týdne. 
 

2. Do ZŠ nastoupí od 12.4. prezenčně 1. a 4. třída! 

    2., 3., 5.tř. se v tomto týdnu vzdělává distančně. 

     V týdnu od 19.4.2021 se do škol vrátí 2., 3., 5. tř. a  1., 4. tř. se bude vzdělávat 

distančně.  

Takto se bude zatím rotovat každý týden. Celá škola má 83 žáků (více než 75), bohužel 

nám není umožněno být ve škole prezenčně komplet. 

V ZŠ se budou žáci testovat každé pondělí a čtvrtek (ty třídy, které budou ve škole).   

Předběžný nástup žáků bude z důvodu testování v cca 7:30 hod. Přesné instrukce 

dodáme do konce tohoto týdne. 

Rodiče žáků 1., 2., 3. tř. mohou být nápomocni svým dětem při samotestování. 

Ranní i odpolední ŠD předběžně bude v provozu (v homogenních skupinách). 

Žáci ZŠ musí mít  roušky (chirurgické). 
 

3. Tv v MŠ je povolena, zpěv ne. 

    Tv v ZŠ není povolena (?!), zpěv také ne :( 

4. 

Provoz školní jídelny od 12.4.2021 
     Vzhledem k rotační výuce žáků, budou na oběd automaticky přihlášeni jen ti  žáci, kteří se 

v danou dobu budou učit ve škole a předškoláci z MŠ.  

     Ostatní žáci, kteří se v daném čase vzdělávají distančně, budou automaticky odhlášeni. 

     Pokud budete mít zájem o dotovaný oběd i v době distančního vzdělávání, můžete se 

přihlásit k odběru obědu z okénka, a to na email školní 

jídelny: stravne.zsmscisovice@seznam.cz  do 12.4.2021.  Tento oběd si bude možno za 

stávajících hygienických opaření (covid-19) vyzvednout v čase od 11.00 - 11.20.h - vchod 

školní kuchyně (zvonek na dveřích). 

     Další odhlašování a přihlašování obědů v případě nemoci se řídí stávajícím stravovacím 

řádem (viz. stránky ZŠ a MŠ - jídelna). 

     Děkujeme a již se na děti moc těšíme. 

     Renata Petráková - vedoucí ŠJ a kolektiv školní kuchyně. 

 

5. Instrukce k samotestování dětí a žáků. Prosím o shlédnutí, abychom si v pondělí ušetřili čas 

a testování proběhlo v klidu. Rádi bychom se především věnovali dětem a příjemnějším 

záležitostem ve škole a školce! 

 

6. Pokud budete mít nějaký dotaz k nástupu, určitě se obraťte na paní učitelky třídní. V 

případě potřeby mi jej předají. Společně se budeme snažit nenechat se limitujícími 

opatřeními  udolat! :) 

 

Přeji pěkný večer a brzy na viděnou!  
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Lenka Hejnicová 
 


