
Organizace 1. září 2021 – prosíme, čtěte do konce! 

Škola bude otevřena od 7.40 hod. 

Prvňáčci ↓ – jídelna (budou směrovky) – celková doba cca 1 h 

Vzhledem k situaci a hygienickým doporučením prosíme, aby s prvňáčkem přišli raději pouze rodiče 

(zákonní zástupci). 

Z hygienických důvodů doporučujeme všem mít s sebou ochranu dýchacích cest. 

Prvňáčci se budou testovat až 2. září, kdy s nimi může na testování do třídy 1 zákonný zástupce (informace 

upřesníme při setkání). 

Pokusíme se slavnostní zahájení přizpůsobit danému stavu a omezit ho na nejnutnější úkony.  

Děti rozdělíme do tříd (ty potom odejdou se svými učitelkami). Rodičům poskytneme nejnutnější společné 

informace a vychovatelky je odvedou za dětmi. 

Přezůvky ani aktovka nejsou nutné! 

Ostatní třídy ↓ 

Žáci budou ve svých třídách s TU od 8.00 - cca 8.45. hod 

 do tříd půjdou pouze žáci, doprovod žádáme, aby na ně počkal před budovou školy, malé děti do 

tříd nasměrují asistentky pedagoga 

 hned v 8.00 hod proběhne testování 2. – 9. ročníků 

 noví žáci (i s doprovodem) se budou hlásit u zást. ředitele (Hrubá, Macečková) 

 

!!!  TESTOVÁNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝUCE !!! 

 ve všech společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit ochranu úst a nosu 

 testování proběhne 1.9., 6.9. a 9.9.  

 žáci s potvrzením o prodělané nemoci musí donést potvrzení již 1.9. 2021 s vyznačenou dobou 

platnosti, stejně tak žáci očkovaní → po předložení odpadá povinnost se testovat 

 ve třídách povinnost nošení ochrany pro TESTOVANÉ (a s POTVRZENÍM) neplatí 

 

 žáci, kteří se ODMÍTNOU testovat, JSOU POVINNI mít OCHRANU úst a nosu PO CELOU DOBU 

pobytu ve škole, tzn. i ve třídě v době výuky → pokud toto ODMÍTNE, NEMŮŽE SE VÝUKY ÚČASTNIT 

– platí i po skončení testování 9. 9. 2021 

 

2. září 2021 

- všechny třídy – třídnické hodiny 

- krácená výuka: 1. ročník – vyučování do 10.00 

   2. – 5. ročník – vyučování do 11.40 

   6. – 9. ročník – vyučování do 12.35 

Od 3. září 2021 – výuka dle rozvrhu! Tento den 1. ročníky do 11.00 hod. 

Provoz školní družiny  

1.9. 2021 – tento den bude družina v provozu od 6.00 – 15.00 hod. 

Vedení školy děkuje za pochopení a součinnost! 



 

 

 

 


