
Informace k začátku školního roku 2021/22 

 

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví a školství nás na začátku školního roku budou čekat tři dny 

testování žáků na COVID-19 a to v termínech 1., 6. a 9. září. Bude se jednat o podobný typ antigenních 

testů, na který jsou děti zvyklé z loňského školního roku. Zároveň byla pro začátek školního roku 

stanovena povinnost nosit ve společných prostorech školy ochranu dýchacích cest a to ve formě 

chirurgické roušky nebo respirátoru. Při výuce ve třídách se již roušky a respirátory nosit nemusí.  

S ohledem na výše uvedené se všichni žáci 2. – 9. tříd dostaví dne 1. září do školy již v 7:30. V rámci 

jednotlivých tříd absolvují testování a poté úvodní třídnickou hodinu. Konec výuky je v první školní den 

stanoven mezi 8:30 – 8:45.  

Slavnostní přivítání nových prvňáčků proběhne tradičně od 8:00 a to v prostoru před hlavním 

vchodem do školy. Po uvítání ze strany zástupců obce a vedení školy se děti společně s rodiči přesunou 

do tříd, kde proběhne předání malého překvapení a děti budou zároveň za asistence rodičů otestovány. 

Rádi bychom vás požádali o dodržení pravidla, že každého prvňáčka mohou doprovodit maximálně dva 

členové rodiny, primárně zákonní zástupci.  

Ve dnech 2. a 3. září bude výuka začínat normálně od 7:45 a budou probíhat třídnické dny. Podle 

standardního rozvrhu se děti začínají učit od pondělí 6. září.  

Pro žáky 2. stupně nově platí, že od letošního školního roku naše škola přechází na plně 

elektronickou žákovskou knihu a třídní knihu v rámci systému Bakaláři. V této věci obdrží rodiče bližší 

informace od třídních učitelů a v průběhu září proběhnou třídních schůzky, na kterých vám budou 

všechny důležité informace vysvětleny, včetně praktické ukázky přístupů pro rodiče do webové 

aplikace Bakaláři a nového komunikačního systému pro zasílání zpráv Komens. O přesném termínu 

konání třídních schůzek vás budeme s předstihem informovat.  

Školní družina a Zájmové centrum 

Provoz Školní družiny začíná ve čtvrtek 2. září ranní družinou od 6.15, odpoledne končí v 16.30 hodin. 
Přihlášky dostanou děti ve třídách 1. září. Ve středu 1. září proběhne pouze slavnostní zahájení 
s prvňáčky v rámci jejich uvítání ve škole. Přihlášky do Zájmového centra dostanou žáci 4. a 5. tříd dne 
1. září, a pokud bude dostatečný počet zájemců, začne Zájmové centrum fungovat v pondělí 6. září. 
Nabídku kroužků dostanou žáci v 2. školním týdnu. 

Školní jídelna – informace pro zákonné zástupce 

Od 1. září 2021 mají všichni strávníci automaticky obědy přihlášené, pokud měli přeplatky z loňského 

školního roku nebo již mají zaplacené obědy na září. Nemáte-li zájem odebrat oběd dne 1. září, nebo 

další dny, je nutné obědy odhlásit. Odhlašování obědů je možné den předem do 14 hodin na následující 

den. Platí i pro prvňáčky a nové žáky. 

Dne 1. září 2021 se obědy vydávají od 9 do 10,30 hodin. Na oběd je nutné mít čip. OBĚDY DO 

JÍDLONOSIČE VYDÁVAT NELZE!! 

Od 6. září 2021 začneme opět v úterý a ve čtvrtek vařit 2 druhy jídel. Automaticky má každý strávník 

přihlášené menu 1, a pokud po přečtení jídelního lístku má zájem o menu 2, je potřeba nejdéle  

do pátku 14 hodin na následující týden menu přehlásit. Další dny již nebude možné změnu udělat.  

Těšíme se na vás  


