
Organizace školního roku od 1. září 2021  

Vážení rodiče, milí žáci! 

Prázdniny utekly jako voda a blíží se 1. září, den, kdy začíná nový školní rok.  

Během letních prázdnin probíhala rekonstrukce 1. stupně, školní jídelny, kuchyně i MŠ.  Zdaleka není 

hotovo, ale ve vnitřních prostorách finišujeme, všichni děláme maximum proto, aby provoz školy, 

jídelny i mateřinky od 1. září byl zpuštěn za dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel.  

Začínáme 1. září Slavnostním zahájením školního roku, i když je epidemiologická situace klidnější, dle 

mimořádných opatření je potřeba provést screeningové testování žáků. 1. září se testují všechny třídy 

(kromě 1. třídy, ta až 2.9.)  

Stupeň 1. se testuje tak, jak jsme byli zvyklí ve školní jídelně po třídách  

2.třída se testuje v jídelně 7.30 hod., po testování si přejde do své třídy 

3.třída se testuje v jídelně 7.40 hod., po testování si přejde do své třídy 

4.třída se testuje v jídelně 7.50 hod., po testování si přejde do své třídy 

1.třída se otestuje 2.9. v 7.50 hod. ve školní jídelně za doprovodu rodičů  

 

2. stupeň se shromáždí před školou 1. září 7.55 hod. a poté se přemístí do svých tříd, kde proběhne 

testování.  

5. třída vstupuje do školy v 7.45 hod. bočním vchodem (vstup pro zaměstnance, tam bude mít 

šatní skřínky) poté jde do své třídy kde proběhne testování.  

Další testování proběhne 6.9. a 9.9.2021.   

Netestují se:  

• očkovaní žáci splňující podmínky bezinfekčnosti po očkování (14 dnů po plném   očkování) 

(třídní učitelé zjišťují po telefonu) 

• žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního                   

testu) 

• žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 

Pravidla hygieny:  

• dbáme na zvýšenou hygienu rukou,  

• dodržujeme rozestupy,  

• nemísíme se s jinými třídami během přestávek 

• ve společných prostorách (chodby, záchody, fronta v jídelně) použijeme ochranu úst (rouška, 

respirátor)  

Školní jídelna:  

Paní vedoucí, žádá a vyplnění přihlášek k odběru jídla. Najdete je na webu školy nebo je 1.9. dostanou 

žáci ve škole. Ve čtvrtek 2.9. přihlášky žáci odevzdají třídním učitelům.  

Tel. ŠJ: 778051785 



Ve školní jídelně dodržujeme mimořádná opatření (roušky ve frontě, myté nebo vydezinfikované  

ruce, zatím nebude umožněn samoobslužný výdej – polévka, čaj, příbor) 

Do školní jídelny vstupují žáci dle pokynů pedagogů a personálu zajištující dohled ve ŠJ.  

Vyučování bude probíhat od 2.9.2021 dle třídních rozvrhů, které budou k dispozici od 31.8.2021 

v bakalářích nebo je žáci dostanou 1.9.2021.  

 

Školní družina:  

Přihlášky do ŠD je možné vyplnit a odevzdat ve škole 1.9.2021, popř. 2.9.2021 u vedoucí ŠJ Jany 

Čermákové.  

K dispozici jsou na webu školy nebo ve škole.  

 

Mateřská škola: 

Začíná dne 1.9.2021. Provoz MŠ dle pracovní doby, za dodržování hygienických pravidel MO, zvýšený 

úklid MŠ, dezinfekce společných prostor.  Další informace u vedoucí MŠ pí. Marečkové.  

Tel. MŠ 778051786 

Děti MŠ se netestují.  

Přejeme pohodový zbytek prázdnin a brzy na viděnou  

Těšíme se na Vás  

 

                                                                       Magdaléna Neufussová, ředitelka školy  

 

 


