
Organizace prvního školního týdne 

(středa 1. 9. 2021 – pátek 3. 9. 2021) 

2. – 9. ročníky 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7.55 h a 

končí v 8.40 h 

Žáci se sejdou ve svých třídách, kde proběhne testování antigenními 

samoodběrovými testy. 

Testování se nebude týkat dětí, které: 

• Mají ukončené očkování (od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 

14 dní) 

• Prodělaly onemocnění Covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu) 

(tato potvrzení musí žáci odevzdat  předem emailem  

na info@zskamenicenl.cz nebo osobně třídním učitelům při nástupu do 

školy) 

• Doloží potvrzení o negativním testu z odběrového místa (PCR testy nesmí 

být starší než 7 dní, antigenní pak 72 hodin) 

 

Termíny testování ve škole: 1. září, 6. září a 9. září 2021 

Žáci jsou povinni při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách mít 

ochranu dýchacích cest. Dále budou seznámeni s hygienickými doporučeními, 

které budou povinni dodržovat. 

- Podrobné informace k testování a hygienickým pravidlům ve škole 

najdete na stránkách MŠMT 

Prosíme Vás, abyste veškeré změny kontaktů či adres nahlásili své třídní 

učitelce. 

 

 

 

 



2. 9. 2021 

2. – 5. ročník  - TŘÍDNICKÉ PRÁCE (konec vyučování 11.35 a 12.30) 

2. stupeň        - 1. a 2. hod – TŘÍDNICKÉ PRÁCE 

                         - 3. – 6. hodina – VÝUKA PODLE ROZVRHU 

3. 9. 2021 

2. – 9. ročník – VÝUKA PODLE ROZVRHU 

Další informace: 

- První den mohou žáci do školy výjimečně bez přezutí 

- Rozvrhy tříd budou na Bakalářích k nahlédnutí od 31. 8. 2021 

- Obědy budou mít žáci přihlášené tak, jak je měli v loňském roce, kromě 

1.9. – to si oběd přihlásí při příchodu do školy 

- Vstup do školní budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy – 

ostatní pouze po telefonické domluvě 

 

 

1. ROČNÍKY 

Prvňáčky a jejich rodiče přivítají paní třídní učitelky společně s vedením školy 

a města v 7.55 h ve třídách 1.A a 1.B (stará budova školy, 2. patro).  

Žádáme všechny rodiče, kteří budou doprovázet děti do 1.tř., aby měli 

ukončené očkování nebo provedený test (antigenní ne starší 72 hodin, PCR ne 

starší 7 dní). 

Rodiče i žáci musí mít při vstupu do budovy ochranu dýchacích cest. 

Testování žáků prvních tříd proběhne až ve čtvrtek 2. 9. 2021. 

Veškeré informace k organizaci vyučování, školní družině a ke stravování ve 

školní jídelně obdržíte od třídní učitelky. 

Prvních 14 dní se prvňáčci učí jen 3 vyučovací hodiny, tj. do 10.40 hod., a poté 

odchází do školní jídelny. Děti, které budou navštěvovat školní družinu si po 

obědě z jídelny odvedou vychovatelky ŠD.  

 


