
    

 1.září začínáme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku 1.9.2021 

• 8,15 na školním hřišti, rodičům 1.tříd a rodičům nových žáků bude vyhrazen sektor u 

velké tělocvičny  

• poté přesun žáků se svými TU do tříd (bez rodičů, roušky)  

• preventivní testování žáků 2.-9.tříd  

• v případě nepříznivého počasí proběhne zahájení pro žáky 2.-9. tříd v 8,15 ve třídách, 

žáci 1.tříd budou přivítáni ve velké tělocvičně (bez rodičů, roušky) 

• osobám, které vykazují příznaky respiračního onemocnění, je přístup do školy 

zakázán 

• osoby, které se vrací z rizikových oblastí, jsou povinny dodržovat aktuálně platné 

ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví 

• pohyb cizích osob v prostorách školy je výrazně omezen 

  

Preventivní testování rychlým antigenním testem 

• 1. září (2.-9. roč.), 2.září (1.roč.), 6. září (1.-9. roč.), 9. září (1.-9. roč.) 

• testování nepodstupují žáci, kteří 1.9.2021 doloží potvrzení, že:                                                                                                                                  

- mají minimálně 14 dnů po dokončeném očkování                                                                                                                           

- u nich neuplynulo více než 180 dnů po prodělaném onemocnění Covid-19                                     

- prokáží se negativním laboratorně provedeným testem (7 dní od PCR nebo 3 dny od    

antigenního testu 



  

• žáci, kteří neabsolvují screeningové testování a ani nesplní některou z výše 

uvedených podmínek, budou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole  ochranu 

dýchacích cest, nemohou se účastnit sportovních aktivit (tělesné výchovy) uvnitř 

budov, nesmí používat sprchy (v případě cvičení na hřišti se převlékají s odstupem 1,5 

m od ostatních), nesmí zpívat, při konzumaci potravin sedí odděleně a dodržují 

odstup 

Výuka, organizace 

• 1.ročník                                                                                                                                                            
- ve čtvrtek 2.9. 2021 8,00 - 9,40 
- v 16,00 třídní schůzky pro rodiče online                                                                                            
- v pátek 3.9.2021 8.00 - 10,45 
- následující týden bude výuka probíhat bez dělených hodin 

• 2.-5.ročník   
- ve čtvrtek 2.9.2021 + 3.9.2021 8,00 – 11,45  
- následující týden bude výuka probíhat ještě bez dělených hodin  

• 6.-9.ročník  
 - ve čtvrtek 2.9.2021 + 3.9.2021 8,00 – 12,40  
- následující týden bude výuka probíhat podle rozvrhu  
 

Školní družina, školní klub, stravování 

• provoz od 1.9.2021 pro přihlášené žáky 6.00 – 17.00 

• žáci, kteří navštíví ve dnech screeningového testování ranní školní družinu, budou 
testováni ihned po příchodu  

• pokud bude dítě přihlášeno ke stravování, je nutné počítat s tím, že vydávání obědů 
bude rozloženo v delším čase 
 

Děkujeme všem za důsledné respektování všech 

aktuálně platných mimořádných opatření a 

stanovených pravidel z toho vyplývajících. Přejme 

si, abychom školní rok 2021/2022 společně úspěšně 

zvládli s ohledem na ochranu zdraví svého i 

ostatních osob.  

Těšíme se na Vás 


