
Pohled do kalendáře je nemilosrdný, začátek školního roku je na dohled.  

Všichni už se ale těšíme! 

 

Jak proběhne začátek školního roku na naší škole? 

Vážení rodiče, v souvislosti s opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství ohledně 

šíření COVID-19 budeme postupovat stejně jako v minulosti. Tam, kde mají vydané manuály 

ministerstev závazný charakter, dodržíme vše tak, jak máme nařízené. Tam, kde je v manuálech jen 

doporučující a informativní charakter, budeme se řídit reálnými možnostmi školy a vlastním 

rozumem. 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne pro všechny 

žáky všech ročníků 1. září 2021 na školní zahradě v 8:00 hodin. Pokud bude 

nepříznivé počasí, přesuneme se do sportovní haly. 

 

Po slavnostním zahájení se žáci přemístí do svých tříd, kde budou otestováni stejnými PCR testy, 

jako se testovali před prázdninami. Po krátkém setkání se svými třídními paní učitelkami pak budou 

odcházet domů. Výuka potrvá maximálně do 9:00 hodin. 



Ve čtvrtek a v pátek (3.9. a 4.9.) – DEN TŘÍDY – zážitky z prázdnin, rozdávání učebnic a sešitů, třídní 

pravidla, organizační záležitosti třídy, úvodní hodiny v jednotlivých předmětech, plán týdne a další.  

Testování proběhne ve dnech 1.9. a 6.9. 2021. Testovat se nemusí děti, u kterých neuběhlo 180 dní 

od prodělané nemoci COVID-19. Tuto skutečnost potřebujeme doložit.  

Roušky či respirátory jsou povinné pro všechny žáky, zaměstnance školy i přicházející osoby ve 

společných prostorách školy, přímo ve třídách ne. 

Děti z různých ročníků se budou propojovat dle rozvrhů hodin jednotlivých tříd, budou se také 

propojovat ve školní družině dle jednotlivých oddělení či v kroužcích. 

 

1.9. nebude ještě v provozu ani školní družina ani školní jídelna. Všichni zájemci o školní družinu 

obdrží přihlášku, kterou je třeba druhý den přinést vyplněnou. Od 2.9.2021 je školní družina plně 

v provozu a POZOR tady je změna!!!  

Provoz školní družiny 6:00 – 8:00 hodin (ranní družina), 11:30 – 16:30 hodin odpoledne. 

 

Školní jídelna začíná vařit pro žáky ZŠ také 2.9.2021. Nezapomeňte včas děti na obědy přihlásit a 

také zaplatit měsíc září v hotovosti u vedoucí školní jídelny. 

Ve školní jídelně také budou platit stejná hygienická pravidla jako na konci uplynulého školního roku. 

 

Mateřská škola zahajuje v neomezeném provozu 1. září 2021 v obou třídách a to od 6:00 – 16:30 

hodin. Budeme se řídit stejnými hygienickými pravidly jako v uplynulém školním roce. Děti nemají 

povinnost nosit roušku. 

 

Toto jsou pro začátek školního roku ty nejdůležitější informace. Vyplatí se sledovat naše webové 

stránky.  

Pokud potřebujete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.  

 

Přejeme si klidný začátek školního roku 2021/2022 i jeho pokračování. 

 

Mgr. Věra Burianová 

ředitelka školy 

 


