
Vážení rodiče, 

i v nastávajícím školním roce 2021/2022 se budou školy z důvodu onemocnění 

COVID – 19 řídit mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Manuálem 

k provozu škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Všechny osoby (žáci, zaměstnanci, „cizí“ osoby) jsou povinny si při vstupu do budovy 

a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem (ve třídě 

pro žáky a učitele tato povinnost neplatí) a dodržovat zvýšená hygienická opatření. 

V prvních deseti dnech školního roku proběhne preventivní testování žáků rychlými 

neinvazivními antigenními testy 3x po sobě, konkrétně: 

1. 9. (1. ročníky 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021 

Testování nepodstupují žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 

180 dnů od prodělané nemoci COVID – 19, případně žák, který doloží platný 

negativní výsledek testu z odběrového místa.  

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná 

výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude se moci prezenční 

výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ČR (nošení roušky po celou dobu pobývání ve škole, nebude moci 

zpívat, cvičit v tělocvičně, při konzumaci jídla a nápojů musí sedět od ostatních osob 

min. 1,5 m). 

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení roušky, nemůže škola v souladu 

s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR umožnit žákovi osobní 

přítomnost na vzdělávání. Zákonní zástupci musí tuto absenci písemně omluvit. 

Podrobnější informace k provozu školy vzhledem ke COVID – 19 naleznete na 

webových stránkách naší školy. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Organizace prvního školního týdne 

1. 9. 2021           8:00 – 8:45 hod.  

Zahájení školního roku, testování žáků 2. – 9. ročníků  

Slavnostní přivítání prvňáčků (školní hřiště) 

2. 9. 2021 a 3. 9. 2021  

I. stupeň - vyučování probíhá do 11:40 hod. 

II. stupeň – vyučování probíhá do 12:35 hod. 

Školní družina funguje bez omezení (ranní 6:30 – 8:00, odpolední 11:40 – 17:00). 

Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá vyučování podle rozvrhů jednotlivých tříd. 

 


