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Informace k zahájení školního roku 2021/2022 
 

 Vážení rodiče, 

1. 9. 2021 se opět vrátí žáci do školních lavic, setkají se se svými kamarády, spolužáky.  

 

Věřím, že v tomto školním roce již převezmeme zpět štafetu v učení Vašich dětí a budeme se 

snažit a nadále pokračovat ve vzájemné komunikaci a spolupráci.  

 

Školní rok zahájíme za osobní přítomností všech žáků ve škole ve středu 1. září 2021. 

 

Prvňáčci se shromáždí v 1. třídě a od 7:55 hod. proběhne slavnostní zahájení školního roku 

společně s jejich rodiči.  

 

Vzhledem k neustále měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu 

onemocnění COVID-19 v jednotlivých krajích, místech ČR, bude nutno dodržovat a 

respektovat závazné pokyny a doporučení MŠMT pro celkový provoz školy.  

 

 

SCREENINGOVÉ testování v ZÁŘÍ 2021 

• žákům budou 1., 6. a 9. 9. provedeny preventivní screeningové antigenní testy  

                                          od 6:30  do 7:30 v prostorách školní družiny  

• žákům 1. ročníku budou provedeny preventivní screeningové antigenní testy 

                       2., 6. a 9. 9.od 7:00 do 7:30 v prostorách školní družiny 

• je zacíleno pouze na žáky v rozsahu tří antigenních testů 

• žák, který se nepodrobí antigenním testům je povinen nosit nasazenou ochranu 

dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat a cvičit. Pokud se žák 

prokáže platným PCR testem nebo očkovacím certifikátem, nemusí se testovat 

antigenním. testem 

• ve škole musí žáci nosit roušky pouze mimo své místo - ve společných prostorách 

• MŠMT nestanovuje žádný plošně jednotný a závazný postup pro podmínky provozu a 

vnitřního režimu školy 

• nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD 

• činnost školy bude směřovat k sociální adaptaci žáků na školní prostředí 

• pokud by nastala potřeba řešit hygienická opatření, je škola připravena i na mimořádné 

situace a bude postupovat podle případných pokynů KHS a MŠMT 

 

 Přeji Vám všem pevné zdraví a úspěšné vykročení do nového školního roku 2021/22. 
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