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Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vám před nástupem Vašeho dítěte do 1. třídy poskytla několik 

informací. 

Školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. září 2021 krátkým shromážděním 

všech žáků na školním dvoře v 7:45 hodin. Po krátkém proslovu ředitelky školy se 

přesunete do učebny 1. třídy, kterou najdete v 1. patře nové budovy školy. Je nutné 

dodržet u vstupu do školy platná epidemická opatření a to dezinfekce rukou a zakrytí 

dýchacích cest rouškou/respirátorem. Žáci se samootestují až následující den 2. 9. 2021 

ve třídě, je možné žáka u samotestování doprovodit.  Po příchodu do třídy proběhne 

přivítání prvňáčků, kteří dostanou pěkné dárky od zřizovatele školy a od dalších obcí a 

organizací. Dětem a Vám bude představena paní učitelka Mgr. Ivana Vítová, která se 

bude Vašim dětem věnovat celý školní rok. Od paní učitelky také dostanete první 

informace o průběhu prvních školních dnů a týdnů Vašeho prvňáčka, u kterého bude 

probíhat adaptace na nové prostředí a režim. Děti mnoho pomůcek a školních potřeb 

dostanou a na další výbavu bude dost času v dalších týdnech. Pro první dny ve škole je 

důležité pořídit přezůvky (pevná obuv, prosím ne pantofle), cvičební úbor (opět pevná 

obuv s bílou podrážkou do tělocvičny, nedoporučujeme tzv. cvičky). První den školy není 

potřeba brát školní tašku. 

Pokud budete potřebovat potvrdit průkazku na hromadnou dopravu, můžete se 

ve škole stavit ve dnech 26. srpna až 30. srpna 2021, lze i později. Stejně tak můžete 

svého prvňáčka přihlásit k docházce do školní družiny – paní vychovatelka Vám rozdá 

přihlášky. Ke stravování můžete prvňáčka přihlásit rovněž okamžitě u paní Dotlačilové, 

vedoucí školní jídelny. Veškeré přihlášky jsou ke stažení na www.skolazalhostice.cz.  

Přeji našim prvňáčkům hezký zbytek léta a těšíme se na první školní setkání! 

 

Mgr. Bc. Alena Krchňavá 

ředitelka školy 

Žalhostice, 24. 8. 2021        
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