
Organizace zahájení školního roku 2021/2022  

 středa 1. 9. 2021 

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod. 

Školní družina je v provozu od 6:00 – 7:30 hod. a od 11:30 – 16.30 hod. 

Obědy budou strávníkům vydávány od čtvrtku 2. 9. 2021. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni 

k odběru stravy. 

Žáci 2. – 9. tříd 

Slavnostní zahájení se uskuteční v 8:00 hod. na parkovišti v areálu školy. Za nepříznivého počasí bude ve 

třídách. 

V případě nepříznivého počasí vstupují žáci do budovy hlavním vchodem a podle směrových tabulí jdou do 

svých tříd.  

Při vstupu do budovy školy jsou všichni povinni si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích 

cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  

Pro žáky 6. tříd bude u vstupu do budovy umístěna směrová tabule, na které bude jmenný seznam žáků 

a třída, ve které se budou vzdělávat. 

V 8:10 hod. si žáci vyslechnou ve školním rozhlase proslov ředitele školy. 

Následně budou třídními učiteli testováni antigenními testy, seznámeni s hygienickými zásadami platnými od 

1. 9. 2021 v souvislosti epidemií koronaviru a s organizací 1. týdne školního vyučování. 

Předpokládané ukončení vyučování v 9:30 hod. 

Žáci 1. třídy 

Slavností zahájení školního roku začíná v 9:00 hod. v tělocvičně. Po slavnostním zahájení se žáci odeberou 

s třídní  učitelkou do třídy, kde budou seznámeni s hygienickými zásadami platnými od 1. 9. 2021 v souvislosti 

epidemií koronaviru a s organizací 1. týdne školního vyučování. 

Předpokládané ukončení vyučování v 10:30 hod. 

čtvrtek 2. 9. 2021 

Škola bude pro žáky otevřena od 7:15 hod. 

Žáci jsou ve svých třídách. S TU vykonávají třídnické práce. Žáci 1. třídy budou testováni antigenními testy. 

Ukončení vyučování: I. stupeň 1. třída v 9:30 hod. 

        2. – 5. třídy v 10:30 hod. 

        II. stupeň  v 11:30 hod. 

pátek 3. 9. 2021 

Žáci jsou ve svých třídách. S TU vykonávají třídnické práce. 

Ukončení vyučování: I. stupeň 1. třída v 10:25 hod. 

        2. – 5. třídy v 11:00 hod. 

        II. stupeň  v 12:00 hod. 

Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá výuka dle stálého rozvrhu a uskuteční se 2. testování 

žáků antigenními testy. 
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