
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 

2021 dle následující organizace: 
 

Výuka 1. 9. 2021: 
 

1. ročníky: 

▪ sraz v 8.00 před školou – přechod do atria, slavnostní přivítání prvňáčků 

▪ vítání prvňáčků ve třídě s třídní paní učitelkou 

▪ organizační záležitosti s p. vychovatelkami a třídní paní učitelkou do cca 9.45 h 
Bude předán klíč od šatnové skříňky a čip na obědy. 

 

Po ukončení budou moci přihlášené děti odejít do školní družiny (oběd 10.15 h) nebo odejít 

domů. 

 

První školní den si prvňáčci nemusí nosit aktovku, přezůvky, ani školní potřeby. Další dny se 

budou odehrávat dle organizačních pokynů třídní paní učitelky. 

 

Žádáme rodiče i prvňáčky o dodržení povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve 

vnitřních prostorách školy. 

 

2. – 9. ročníky: 

▪ 8.00 – 9.40 – přivítání žáků, testování antigenními samotesty, základní informace 

k novému školnímu roku 

▪ Škola bude otevřena od 7.40 h. 

▪ Obědy se vydávají od 10:15 – po skončení vyučování v 9:40 děti čekají s vyučujícím na 

oběd ve třídě nebo odcházejí domů, či do školní družiny. 

 

Výuka v následujících dnech: 

 
1. ročníky: 

ČT 2. 9. 8.00 – 9.40 testování antigenními samotesty, seznámení se školním prostředím 

PÁ 3. 9. 8.00 – 10.45 dle pokynů třídního učitele 

 

2. a 3. ročníky: 

ČT 2. 9. 8.00 – 11.15 třídnické práce 

PÁ 3. 9. 8.00 – 11.15 třídnické práce, dle pokynů třídního učitele 

 

4. a 5. ročníky: 

ČT 2. 9. 8.00 – 11.40 třídnické práce 

PÁ 3. 9. 8.00 – 11.40 třídnické práce, dle pokynů třídního učitele 

 

2. stupeň: 

ČT 2. 9. 8.00 – 12.35 třídnické práce, postupný odchod na oběd v průběhu 5. vyučovací hodiny 

PÁ 3. 9. 8.00 – 12.35 třídnické práce, postupný odchod na oběd v průběhu 5. vyučovací hodiny 

 

 

Od pondělí 6. 9. 2021 se všechny třídy učí podle daného rozvrhu.

 
 



Provoz školní družiny: 

▪ od 1. 9. 2021 zajištěn ranní provoz od 6.30 h; odpolední provoz končí v 17.00 h. 
 

Provoz školní jídelny: 

ST 1. 9.                     10.15 – 12.00 

ČT a PÁ 2. a 3. 9.     11.00 – 13.00 

 

Prosíme, zkontrolujte si přihlášení/odhlášení obědů (ti, kdo měli přeplatky, jim byl 

automaticky oběd přihlášen). 
 

Veškeré dokumenty (školní řád, řád školní družiny, formuláře ke stažení…) jsou průběžně 

k dispozici na webu školy. 
 


