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INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 

 

První školní den 

V první školní den bude pro žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce připraveno ve školní tělocvičně 

slavnostní zahájení školního roku. Žáci a rodiče vstupují do školy v 8.00. Po skončení slavnostního 

zahájení se uskuteční ve třídách informační schůzka pro rodiče – první třídní schůzka. V průběhu třídní 

schůzky s rodiči si žáci 1. třídy prohlédnou školní družinu.  

Žáci 2. - 9. tříd vstupují do budovy školy mezi 7.40-7.55. V první školní den budou mít dvě vyučovací 

hodiny ve své třídě s třídním vyučujícím. Konec vyučování je stanoven na 9.30. Testování žáků na 

přítomnost onemocnění COVID-19 proběhne na začátku první vyučovací hodiny.  

Podmínky pro nástup dětí 

Na základě doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení se od 1. září 2021 upravují podmínky pro 

nástup dětí do školy a jejich pobyt ve škole.   

Žáci 1. tříd budou při nástupu do školy testováni antigenními testy v následujících termínech: 2. 9., 6. 9. 

a 9. 9. V průběhu testování žáků 1. tříd mohou být přítomni jejich zákonní zástupci.  

Žáci 2. - 9. tříd budou při nástupu do školy testováni antigenními testy v následujících termínech: 1. 9., 

6. 9. a 9. 9.  

Testování se nevztahuje na žáky, kteří mají plně dokončené očkování proti Covid-19 a od aplikace 

podání druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní. Dále se testování netýká žáků, kteří prodělali 

v uplynulých 180-ti dnech onemocnění Covid-19 a toto doloží potvrzením od ošetřujícího lékaře.  

Testování není pro žáky povinné. Ti, kteří nebudou testováni, budou muset mít po celou dobu výuky 

nasazenou roušku nebo respirátor třídy FFP2. Tito žáci dále nebudou moci zpívat v hodinách HV a cvičit 

v tělocvičně školy.  
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Pro všechny žáky školy je povinné nošení roušek nebo respirátorů ve společných prostorách školy. Ve 

třídách nemusí nosit roušky nebo respirátory ti žáci, kteří jsou testováni, očkováni, nebo prodělali 

v uplynulých 180-ti dnech onemocnění Covid-19. Testování bude probíhat antigenními testy GENRUI. 

Učitelé budou žáky na začátku hodiny instruovat.  

Během výuky bude probíhat časté větrání a bude častěji desinfikován povrch předmětů (kliky, stoly, 

vypínače apod.).  
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