
Organizace prvního týdne šk. roku 2021/2022 (1. 9. – 3. 9. 2021) 

 
Vážení zákonní zástupci, milé děti, 

 

Rádi bychom Vám poslali informace o tom, jak bude probíhat první školní týden. 

 

1. září 2021 

• Budova školy bude každý všední den otevřená od 7.00 hod ráno (např. pro 

dojíždějící děti z jiných obcí). 

• Žáci 2. – 5. ročníku se ve škole sejdou nejpozději v 7.45 hodin.  

• Po příchodu do budovy školy si všichni vydesinfikují/umyjí ruce, přezují se a 

nasadí ochranu dýchacích cest (roušku/respirátor). 

• Žáci 2.- 5. ročníku se rozejdou do svých tříd (pokud nevíte, která třída bude 

vaše, nebojte, paní učitelky vám poradí ☺) a otestují se antigenními testy. Po 

negativním výsledku mohou žáci ochranu dýchacích cest ve své třídě odložit. 

Ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest nosíme. 

• Žáci 1. ročníku se sejdou před budovou školy v 8. 00 hodin, přivítají se s  paní 

učitelkou Martinou Ludvíkovou a s paní starostkou Miloslavou Knížetovou. Po 

přivítání odejdou děti (max. s 1 zákonným zástupcem) s paní učitelkou do třídy 

pro další info, je tedy nutné mít s sebou ochranu dýchacích cest. Testování žáků 

1. ročníku proběhne až 2. září ráno. 

• Oběd a školní družina není zajištěna, děti odchází domů cca mezi 9- 10 hod. 

 

2. září 

• Budova školy je otevřena od 7.00 hod. 

• Ráno proběhne od 8. 00 hod. testování žáků 1. třídy (prostřední třída v 1. 

patře). 

• Žákům 2. – 5. ročníku začíná vyučování klasicky, tedy v 7.45 hodin. 

• Od 9. 00 hod. slavnostně otevřeme s paní starostkou nové multifunkční 

hřiště v obci, oblečení tedy přizpůsobte počasí. 

• Všichni žáci si do školy přinesou aktovku- budeme rozdávat učebnice, 

rozvrh hodin a další informace. 

• Oběd je pro přihlášené zajištěný. 

• Školní družina je k dispozici pouze pro přihlášené děti- je tedy nutné, pokud 

chcete do ŠD, odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (přihlášku dostanou děti 

1. září). Do ŠD jsou přednostně přijímány děti z 1.- 3. ročníku (kapacita 40 

dětí).  

• Žákům 1.- 3. ročníku končí vyučování v 11. 30 hod., žákům 4. a 5. ročníku 

ve 12.15 hod. 

 

3. Září 

• Výuka pro všechny od 7.45 hod. dle rozvrhů. 

 


