
ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22 S OHLEDEM NA COVID 19 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

1. Při vstupu do budovy školy musí mít každý žák chráněné dýchací cesty respirátorem nebo 

rouškou. Ochranu dýchacích cest je možné odložit pouze ve třídě, a to až po společném 

testování, pokud všichni žáci třídy budou testování negativně. Ochrana dýchacích cest je pro 

všechny osoby pohybující se ve škole ve společných prostorách (chodby, toalety, šatna). 

2. Žáci, kteří trpí prokazatelným respiračním onemocněním, teplotou, se nemohou vyučování 

účastnit a nebudou vpuštěni do budovy školy. Jste-li nemocní, zůstaňte doma a po vyléčení se 

opět můžete aktivně účastnit výuky. 

3. Žádáme žáky, kteří jsou plně očkovaní proti Covid 19, aby 1. září 2021 do školy přinesli certifikát 

o vakcinaci. Dále přinesou potvrzení ti, kteří prodělali Covid 19 a od začátku nemoci neuplynulo 

ještě 180 dní. Tito žáci nebudou testováni.  

 

STŘEDA 1. ZÁŘÍ 2021 

- všichni žáci přijdou mezi 7:50 a 8:00 do školy (další – viz pokyny k testování) 

- v 8:00 začne ve třídách testování neinvazivními AG testy. Pak bude následovat třídnická hodina 

(důležité informace k začátku školního roku) 

- 8:45 se budou všechny třídy přesouvat do sálu Kina Vesmír, zde proběhne od 9:00 slavnostní 

zahájení školního roku. 

- Po slavnostním zahájení je vyučování pro 2.-4. ročníky ukončeno. 

- Žáci  1. ročníku se vrátí do školy, kde si vyzvednou zavazadla a počkají na příjezd autobusů, 

které je odvezou na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. 

 

PŘEZOUVÁNÍ 

Od 2. září 2021 jsou všichni žáci 2.-4. ročníků povinni mít ve škole přezůvky a řádně se přezouvat 

v prostorách šaten. Po přezutí a příchodu do třídy je každý žák povinen řádně si umýt ruce vodu a 

proudem tekoucí vody a po vysušení si ruce vydezinfikovat. 

Přezouvání je jedním z důležitých prvků, které umožňují udržovat protiepidemický hygienický standard 

ve škole. 

Žáci, kteří nebudou mít přezůvky, budou postupovat dle pokynů pověřeného zaměstnance školy, který 

bude vykonávat dozor ve vstupních prostorách školy. 

 

Od 2. září 2021 bude probíhat vyučování dle platného rozvrhu hodin, ale vzhledem k nepřítomnosti 

učitelů, kteří se budou účastnit s 1.ročníky adaptačního kurzu, bude nutné sledovat suplování, které 

se zobrazuje v aplikaci Bakaláři a také v rozvrzích na webu školy. 

 

6. září 2021 a 9. září 2021 – před zahájením výuky proběhne 1. vyučovací hodinu testování žáků 

neinvazivními AG testy. Testování budou v jednotlivých třídách koordinovat vyučující, kteří tam první 

hodinu učí. 

 

 

 

 

 



 


