
INFORMACE PRO RODIČE K PRŮBĚHU PRVNÍCH DNŮ VÝUKY VE DNECH 1. 9. AŽ 3. 9. 2021 
 
Vážení rodiče, 

těšíme se na shledání s vámi a vašimi dětmi v naší škole. Níže uvádíme informace k průběhu prvních 

dnů nového školního roku. 

1. ročník: 

a. středa 1. 9. 2021 

 žáci i případný doprovod rodičů se přesunou do svých tříd, kde proběhne zahájení 

školního roku 

 seznam žáků s rozmístěním do tříd bude umístěn k nahlédnutí hned u vstupu pro 

1. stupeň za dveřmi a také na webu školy 

 v 8:45 si děti vyzvednou vychovatelky školní družiny a ve třídě bude následovat 

informační schůzka s rodiči do cca 9:40 hodin 

 po jejím ukončení bude pro zájemce z řad rodičů krátké školení informačního systému 

Bakaláři v učebně č. 54 

 děti přihlášené do školní družiny v ní mohou setrvat, děti, které přihlášené nejsou, si 

rodiče vyzvednou po skončení třídní schůzky (případně po školení Bakalářů) v ŠD 

 obědy se vydávají od 10:30 hodin 

b. čtvrtek 2. 9. 2021 

 od 8 hodin proběhne testování žáků  

 výuka bude probíhat do 10:45 hodin, poté si děti převezmou vychovatelky ŠD 

 prosíme rodiče, aby si děti, které nejsou přihlášeny do družiny, vyzvedli v 11:40 

u vychovatelek ŠD 

 oběd se vydává od 11:40 hodin 

c. pátek 3. 9. 2021 

 výuka probíhá 4 vyučovací hodiny (8:00 až 11:40 hodin)  

2. až 9. ročník 

a. středa 1. 9. 2021 

 žáci se přesunou do svých tříd, kde proběhne v rámci třídnických hodin testování AG 

testy a další úkony 

 v případě vhodného počasí se přesuneme v 9 hodin do amfiteátru ke slavnostnímu 

zahájení školního roku; pokud nám počasí nebude přát, budou pokračovat třídnické 

hodiny ve třídách 

b. čtvrtek a pátek 2. a 3. 9 2021 

  první dvě hodiny budou třídnické a poté již bude probíhat výuka dle rozvrhu, ve 

čtvrtek 4 až 5 hodin a v pátek 4 až 6 vyučovacích hodin podle ročníku a rozpisu 

odchodů na oběd 

V týdnu od 6. do 10. 9. 2021 již naběhne výuka podle stálého rozvrhu včetně odpoledního vyučování. 

Prosíme rodiče, aby omezili vstup do školy pouze na nejnutnější případy, vždy po předchozí domluvě. 

Rodiče vyzvedávající děti ze ŠD použijí zvonek u vstupu 1. stupně a vyčkají před budovou (výjimku mají 

rodiče žáků 1. tříd, kteří mohou v prvních týdnech děti vyzvedávat přímo v pavilonu ŠD). Při vstupu do 

budovy dodržujte zvýšená hygienická opatření – dezinfekce rukou, používání respirátorů (nanoroušek).  

Dále připomínáme, že pro žáky, kteří pobývali v posledních 14 dnech v zahraničí, platí pravidla 

ochranného opatření „Režim návratu ze zahraničí“ a přílohy „Seznam zemí s rizikem nákazy …“ 

 


