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Organizace začátku školního roku 2021/2022 a testování žáků

Vážení rodiče,
s ohledem na vydaný „Manuál“ - Soubor doporučení pro školy
a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19
provoz a testování od MŠMT ČR vás informuji o organizaci školního
roku 2021/2022.
➢ Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem, žáci
mohou mít zdravotnickou roušku.
➢ Žáci budou testováni 1., 6. a 9. den ve škole neinvazivními
antigenními testy tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
Po zkušenostech z minulého školního roku se žáci budou testovat ve své třídě před
zahájením vyučování. S těmito testy máme dobré zkušenosti a žáci vše zvládají bez
problémů.
V případě asistence u testování vašeho dítěte se ozvěte ředitelce školy a individuálně
se domluvíme na místě a času testování ve škole.
1. školní den: středa 1. 9. 2021
1) Sraz žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku v 7:20 hod. před budovou školy, kde si je
vyzvednou třídní učitelky. Žáci se nepřezouvají. S sebou zdravotní roušku. Ve
třídách se otestují a poté s třídní učitelkou přejdou do sokolovny, kde v 8:00 hod.
bude pro žáky slavností zahájení školního roku 2021/2022.
2) Sraz rodičů a žáků 1. ročníku v 7:35 hod. před sokolovnou. Za asistence rodičů
proběhne v předsálí testování žáků. S sebou aktovku, zdravotní roušku.
• Předpokládaný konec v sokolovně pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku v 9:00 hod. Žáci 2. – 5. poté odcházejí domů sami či v doprovodu rodičů – dle informace
zaslané třídní učitelce.
• Žáci 1. ročníku v doprovodu svých rodičů přejdou do budovy školy do své
třídy. Žáci ani dospělí se nepřezouvají.
• Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku dostanou od svých vyučujících (třídních učitelek)
obálku, ve které bude zápisní lístek do ŠD, přihláška do ŠJ a informace
k provozu školní jídelny. Vyplněné donesou žáci druhý školní den (2. 9. 2021).
• Obědy v tento den nejsou.
• Školní družina není.
• Do 12:00 hod. tento den nahlaste přihlášení obědů na čtvrtek 2. 9. 2021.
➢ Výjimky z testování
• Doložení potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180

dnech.
• Doložení potvrzení o negativním PCR testu ne starším 7 dnů.
• Doložení potvrzení o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin.
• Doložení potvrzení o očkování a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u
jednodávkového očkování.
➢ Můžete i testování odmítnout, ale tento krok by byl pro žáky znevýhodňující. Museli
by pak být stále v roušce, nesměli by cvičit v tělocvičně, zpívat a museli by od
ostatních dodržovat odstup 1,5 m ve třídě i na obědě. Pokud se přece jen někdo z vás
pro tento krok rozhodne, napište prosím e-mail ředitelce školy
(petra.klusalova@zsvrchoslavice.cz). Děkuji.

2. Školní den: čtvrtek 2. 9. 2021
• I. třída (1., 2. a 3. ročník) mají 4 vyučovací hodiny a končí v 11:25 hod.- třídnické
hodiny (seznamování se s novými žáky, vyučujícími, rozdávání učebnic, …)
• II. třída (4., 5. ročník) mají 5 vyučovacích hodin (seznamování se s novými žáky,
vyučujícími, předávání učebnic, …) a končí v 12:20 hod.
• Všichni si již vezmu přezůvky, aktovky, školní batohy.
• Následuje oběd (ten je potřeba nahlásit již ve středu 1. 9. 2021 do 12:00 hod.).
• Provoz školní družiny je do 15:30 hod.
3. Školní den: pátek 3. 9. 2021
Výuka ve třídách probíhá dle rozvrhu.

Dne 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 následují testovací dny. V tyto dny se sejdou žáci před školou
v 7:20, kde si je vyzvednou třídní učitelky a ve třídách proběhne testování žáků. Poté
následuje od 7:45 hod. vyučování.
V MŠ se netestuje a děti nemusí nosit roušky.

Všem žákům i dětem přejeme úspěšný a radostný vstup do nového školního roku 2021/2022.

Mgr. Petra Klusalová, ředitelka ZŠ a MŠ
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