Zahájení školního roku 2021/22- důležité informace
Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna mít při vstupu do budovy školy ochranný
prostředek dýchacích cest (roušku, respirátor – vždy bez výdechového ventilu)!!!!
Žádám rodiče, aby své děti s příznaky infekčního onemocnění (např. kašel, rýma, zvýšená teplota,
bolest hlavy, průjem, apod.) neposílali do školy a ponechali je doma až do úplného uzdravení.

Povinné testování žáků antigenními testy (samoodběrem), roušky (vzhledem ke covid - 19)
1. Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. ve třídách.
2. Žáci nemusí nosit roušky na obličeji ve třídách v rámci výuky a ani o přestávkách,
pokud je tráví ve třídě.
3. Ve společných prostorách školy je nutné nosit roušky na obličeji.
4. Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne test, bude muset nosit roušku po celou dobu
pobytu ve škole, nesmí zpívat ve výuce a cvičit ve vnitřních prostorách školy.
5. Výjimku z testování mají žáci (výjimku doloží příslušným potvrzením):
 jsou 14 dní po plně dokončeném očkování
 v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid – 19
 doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
6. Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení roušky (a nevztahuje se na něj výjimka),
nebude mu umožněna osobní přítomnost ve škole a žák musí být omluven v souladu
se školním řádem.
(Pozn. Čtvrtý a další test bude proveden pouze v případě, pokud bude ve školách v daném
okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 tisíc provedených testů v součtu dvou
prvních testů. V tomto případě bude testování pokračovat do konce září a to 1x týdně.)
První týden školního roku
Dekorování prvňáčků proběhne v 1. třídě za účasti rodičů bezprostředně po testování.
Středa 1. 9. – žáci ve svých třídách, výuka pro všechny ročníky končí v 8. 45 hodin
Čtvrtek 2. 9. – výuka 1. ročníku končí v 9.40 hodin, ostatní ročníky končí v 11. 40 hodin
Pátek 3. 9. – výuka všech ročníků končí v 11. 40 hodin
Změna složení tříd
1.třída – 1. a 3. ročník
2. třída – 2. ročník
3. třída – 4. a 5. ročník

tř. učitelka Vendula Studená
tř. učitelka Mgr. Jana Hofmanová
tř. učitelka Jana Cífková

Školní družina
Ranní i odpolední družina od čtvrtka 2. 9. zajištěna. Přihlášky do školní družiny je možné si
vyzvednout ve středu 1. 9. po skončení vyučování u vychovatelky ŠD Evy Kramperové.
Přednostně budou přijímáni žáci 1. až 4. ročníku.
Školní jídelna
Přihlášky do školní jídelny si lze vyzvednout ve středu 1. 9. u vedoucí ŠJ.
Mateřská škola
Bez omezení.
Předkládá: Mgr. Petra Roušalová, ŘŠ

