
Nový školní rok se nám nezadržitelně blíží, proto Vám přinášíme informace k jeho zahájení. 
TESTOVÁNÍ 
Žáci budou testováni AG testy - Genrui Antigen Test Kid 
https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw 
Testování prvňáčků proběhne 2. září, 6. a 9. září.  
Žáci ostatních tříd budou testováni 1., 6. a 9. září. 

Testování bude probíhat ve třídách vždy 1. vyučovací hodinu pod dohledem pedagogických 
pracovníků. 

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní a 
očkování žáci, kdy od poslední dávky uběhlo 14 dní, případně žáci, kteří doloží platný negativní 
výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 72 hodin AG test, 7 dní PCR test). Byli jste 
kontaktováni e-mailem třídními učiteli, k tomu, abyste se vyjádřili, zda se vaše dítě nemusí z těchto 
důvodů testovat. Prosím, abyste odpověděli třídním učitelům co nejdříve. Potvrzení o očkování nebo 
prodělané nemoci přinesou žáci 1. září.  

ORGANIZACE 1. 9. 2021 

Slavnostní zahájení 1. třídy se bude konat v 7:25 na školním dvoře před novou budovou, ŽÁCI + 
RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, při nepříznivém počasí ve třídě. Prosíme rodiče, aby si nezapomněli ochranu 
dýchacích cest. Konec vyučování je plánován v 8:30. 

Žáci 2.A – 9.A budou mít 2 vyučovací hodiny (7:25 - 9:05)  
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA NEBUDE 1. 9. 2021 FUNGOVAT 

ORGANIZACE 2. 9. 2021 

1.A – 3 vyučovací hodiny, (po konci vyučování si můžete své dítě vyzvednout), 10:10 – 11:05 školní 
družina, 11:05 oběd 
2.A, 3.A, 4.A – 4 vyučovací hodiny (třídnické hodiny), po 4. vyuč. hodině oběd 
5.A – 9.A – 5 vyučovacích hodin (třídnické hodiny), po 5. vyuč. hodině oběd  
odpolední vyučování odpadá 
 

ORGANIZACE 3. 9. 2021 

1.A – 3 vyučovací hodiny, (po konci vyučování si můžete své dítě vyzvednout), 10:10 – 11:05 školní 
družina, 11:05 oběd 
2.A – 9.A – výuka dle rozvrhu 
 

Všichni žáci musí být vybaveni ochranou dýchacích cest dle platného nařízení MZd. Testovaní žáci 
mohou být ve třídě bez ochrany dýchacích cest, ve společných prostorách musí mít ochranu 
dýchacích cest všichni žáci. 

 

!!!ŠD BUDE FUNGOVAT AŽ OD 2. 9. - NEZAPOMEŇTE SI ZAJISTIT PRO VAŠE DĚTI ODVOZ!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw

