
 
    

Informace k zahájení školní docházky žáků 1. tříd  

ve školním roce 2021 - 2022  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,  

ve středu 1. 9. 2021 bude zahájen nový školní rok 2021 – 2022, školní rok, ve kterém zahájí 

Váš syn / dcera povinnou školní docházku. Výuka na naší škole začíná od 8 hodin, prvňáčci 

budou přivítáni paní učitelkou třídní ve svých třídách, přítomni budou jednu vyučovací 

hodinu tj. do 8:45 hodin. Navštíví-li prvňáček v tento den školní družinu, je nutné jeho účast 

předem nahlásit paní vychovatelce.   

Vážení rodiče,  

vzhledem k onemocnění COVID – 19 přijímá škola mimořádná opatření MZd /ministerstva 

zdravotnictví/ a MŠMT /ministerstva školství/, škola je povinna zajistit maximální bezpečnost 

a ochranu zdraví žáků.  

Informace související se zahájením školní docházky: 

1) při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách je každá osoba (žák, rodič, třetí 

osoba) povinna zakrýt dýchací cesty, žáci – zdravotnická rouška, dospělí – respirátor 

2) usedne-li žák do lavice, roušku mít nemusí 

3) povinné screeningové testování: v září proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se 

provede 1. 9. 2021, dále v termínech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 

testování prvňáčků proběhne až druhý den tj. 2. 9. 2021  

-testování bude probíhat ve třídě před výukou 

-žáci budou testováni centrálně dodávanými antigenními testy značky GENRUI  

(manuál na webu: https://testovani.edu.cz)   

(testování se netýká žáků, kteří řádně dokončili očkování, žáků, kteří předloží platný 

negativní test z odběrového místa, žáků, kteří prodělali nemoc covid-19 v předešlých 180 

dnech. Nutné předložit doklad výše uvedeného v papírové formě! 

Vážení rodiče, 

chystáte-li se doprovodit své dítě do školy a společně se podělit o tento významný životní 

okamžik, žádáme Vás, abyste plně dodržovali stanovaná hygienická a bezpečností opatření 

naší školy. Záměrem všech stanovených opatření je umožnit ve školním roce 2021-2022 

průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu.  

Děkujeme všem rodičům za pochopení nastalé situace.  

 

Těšíme se na společné setkání a prvňáčkům přejeme úspěšné zahájení školní docházky.  

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 


