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Vážení rodiče a žáci, 

dovolte mi, abych Vám před nástupem školy poskytla několik informací. 

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

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

přesuneme do svých tříd, kde bude provedeno školní samotestování tak, jak jej známe 

z minulého roku, další testování proběhne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021. Pokud své dítě 

necháte otestovat formou „PCR“ či „antigenním testem“ na oficiálních odběrových 

místech, velice nám tím ulehčíte první den ve škole. Dle oficiálních informací je 

testování zdarma.  Níže přikládám další informace k provozu do konce prvního týdne: 

Informace k provozu školy od 1. září 2021 

- Testování žáků na Covid-19 

o 1. 9. (kromě 1. třídy), 2. 9. (pouze 1. třída), 6. 9. a 9. 9. 

o Neplatí pro ty, kteří přinesou potvrzení o 

▪ ukončeném očkování (pokud uplynulo 14 dní od poslední dávky). 

▪ prodělání nemoci Covid-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 180 dní. 

▪ provedeném antigenním nebo PCR testu z testovacího centra. 

o Testy v testovacích centrech jsou stále zdarma. Budeme velmi rádi, pokud jich využijete 

a přinesete potvrzení (PCR test platí týden). 

 

- Hygienická opatření 

o po příchodu do školy co nejdříve umýt ruce mýdlem, 

o dezinfekce rukou, 

o rouška/ respirátor ve společných prostorách,  

o MŠ – běžný režim, rodiče vstupují s respirátorem. 

 

- Středa 1. 9. 2021 

o 7.45 hod zahájení školního roku na dvoře školy (při nepříznivém počasí v tělocvičně), ve 

výjimečných případech testování 7.15 – 7.30 hod v tělocvičně, 

o po zahájení školního roku proběhne testování žáků v jednotlivých třídách. 

Předpokládaný konec prvního dne je do 9:00 h. 

 

- Čtvrtek 2. a pátek 3. 9. 2021 

o I. stupeň končí v 11.20 hod (1. třída má jiný režim), 

o II. stupeň končí ve 12.25 hod, 
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o třídnické hodiny, informace, poučení, rozdání učebnic… 

 

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 své 

dítě přihlásit k docházce do školní družiny – paní vychovatelka Vám rozdá přihlášky, 

kapacita je omezena na 2x 30 dětí, přednost mají malé děti a sourozenci. Ke stravování 

můžete dítě přihlásit rovněž okamžitě u paní Dotlačilové, vedoucí školní jídelny. Veškeré 

přihlášky jsou ke stažení na www.skolazalhostice.cz. Všechny přihlášky platí vždy jeden 

školní rok, je tedy nutné každý rok donést novou aktualizovanou přihlášku. Nově 

budeme vybírat zálohou 1000,- Kč od každého žáka na platby učebnic, výletů, apod. 

vyúčtování bude provedeno vždy k 31. 12. daného roku a k 30. 6. daného roku.  

Přeji všem hezký zbytek léta a těšíme se na první školní den! 

 

Mgr. Bc. Alena Krchňavá 

ředitelka školy 

Žalhostice, 24. 8. 2021        

http://www.skolazalhostice.cz/

