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Informace k návratu do školy od 12. dubna 2021 

Vážení rodiče, termín návratu již známe a s ním také podmínky, jejichž splnění podmiňuje 

přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání. 

• Začátek a konec vyučování bude dle rozvrhu stanoveného na začátku školního roku – 

mimo odpolední vyučování. 

• V současné době musíme dodržet homogenitu tříd. 

• Náboženství probíhá – také homogenita třídy, každý ročník zvlášť v časech obvyklých. 

• Náplň vyučovacích hodin ve škole bude v co největší míře přizpůsobena pro plynulý 

návrat do školy a adaptaci žáků ve škole, minimalizování stresových situací a posilování 

vzájemných vztahů mezi žáky. Adaptační období bude různě dlouhé v různých ročnících 

podle aktuální situace. Minimálně v prvních dvou týdnech nebude probíhat klasifikace 

ani zadávání písemných domácích úkolů. 

• Budeme dodržovat všechna platná protiepidemická nařízení, která najdete v aktualitách 

našich webových stránek nebo na webu MŠMT a MZCR. 

• Školní družina bude v provozu pro žáky 1., 2. a 3. třídy v obvyklých časech 6:30 – 7:30, 

11:25 – 16:00 hodin. Žáci 4. a 5. ročníku odcházejí domů po vyučování, případně po 

obědě. 

• Žáci 4. a 5. ročníku budou přicházet do školy nejdříve v 7:30 hodin. 

• Dle pokynů MŠMT, je návrat do škol podmíněn testováním žáků. Velmi podrobné 

informace naleznete zde.  

• Škola obdržela testy Signclean. 

• Podrobnější informace k organizaci testování najdete během víkendu v mailových 

schránkách. 

• Školní jídelna bude v provozu, všichni žáci stravující se ve ŠJ budou automaticky 

nahlášeni. Pokud nebudete chtít využívat ŠJ, je nutné žáka odhlásit. 

Vážení rodiče, děkuji za spolupráci a vzájemnou toleranci.  

Mistřice 9. 4. 2021 

Mgr. Vladimíra Hrdinová, ředitelka školy 

 

http://www.zsmistrice.cz/
http://zsmistrice.cz/
https://www.msmt.cz/
https://www.mzcr.cz/
https://testovani.edu.cz/

